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Glosariusz pojęć stosowanych 
w „Dokumencie dotyczącym opłat” 

 

 

Lp. 
Nazwa usługi 
reprezentatywnej 

Definicja usługi reprezentatywnej 
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia  
14 lipca 2017 r.) 

Definicja użyta w Krakowskim 
Banku Spółdzielczym 

1 
Kredyt 
w rachunku 
płatniczym 

Usługa, o której mowa w art. 2 pkt 16b 
ustawy o usługach płatniczych. 

Kredyt odnawialny w rachunku 
ROR na cele konsumpcyjne 
przeznaczony dla posiadaczy 
rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego. 

2 
Polecenie 
przelewu 

Usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 
ustawy o usługach płatniczych, 
z wyłączeniem polecenia przelewu 
wewnętrznego, polecenia przelewu 
SEPA i polecenia przelewu w walucie 
obcej. 

Transakcja płatnicza zainicjowana 
przez Płatnika polegająca na 
obciążeniu rachunku Płatnika 
określoną kwotą i uznaniu tą kwotą 
rachunku Odbiorcy. 

3 
Polecenie 
przelewu SEPA 

Usługa inicjowana przez płatnika 
polegająca na umożliwieniu 
przekazania środków pieniężnych 
w euro z rachunku płatniczego płatnika 
na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli 
obaj dostawcy lub jeden z dostawców 
wykonują działalność na obszarze 
jednolitego obszaru płatności w euro 
(SEPA). 

Przelew SEPA - Transakcja 
płatnicza realizowana przez banki 
działające na terytorium Unii 
Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, 
Liechtensteinu i Szwajcarii, które 
podpisały umowę o przystąpieniu 
do polecenia przelewu SEPA, 
spełniająca następujące warunki:  
a) waluta transakcji EUR,  
b) zawiera prawidłowy numer 

rachunku bankowego 
beneficjenta oraz zleceniodawcy 
w standardzie IBAN, 

c) koszty „SHA”, 
d) nie zawiera jakichkolwiek 

dodatkowych instrukcji 
płatniczych, 

e) bank zleceniodawcy i bank 
beneficjenta przelewu są 
uczestnikami Polecenia 
Przelewu SEPA - SCT (SEPA 
Credit Transfer). 

4 
Polecenie 
przelewu 
wewnętrznego 

Usługa inicjowana przez płatnika 
polegająca na umożliwieniu 
przekazania środków pieniężnych 
między rachunkami płatniczymi 
prowadzonymi przez tego samego 
dostawcę. 

Przelew w ramach rachunków 
prowadzonych w Banku – 
Polecenie przelewu pomiędzy 
rachunkami prowadzonymi 
w Banku w tym Rachunkami 
płatniczymi. 

5 
Polecenie 
przelewu 
w walucie obcej 

Usługa inicjowana przez płatnika 
polegająca na umożliwieniu 
przekazania środków z krajowego 
rachunku płatniczego płatnika 
u dostawcy na krajowy rachunek 
płatniczy odbiorcy u dostawcy 
w walucie innej niż złoty oraz euro. 

Polecenie wypłaty - skierowana do 
lub otrzymana z innego banku 
krajowego lub zagranicznego bądź 
krajowej instytucji płatniczej lub 
zagranicznej instytucji płatniczej 
instrukcja płatnicza polecająca 
dokonanie przelewu określonej 
kwoty pieniężnej na rzecz 
wskazanego Odbiorcy 
(beneficjenta). 
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6 Polecenie zapłaty 
Usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 
ustawy o usługach płatniczych. 

Usługa płatnicza polegająca na 
obciążeniu określoną kwotą 
Rachunku na skutek Transakcji 
płatniczej zainicjowanej przez 
Odbiorcę, dokonywanej na 
podstawie zgody, której Posiadacz 
Rachunku udzielił Odbiorcy, 
Dostawcy Odbiorcy lub Bankowi. 

7 
Powiadamianie 
SMS 

Usługa polegająca na przekazywaniu 
komunikatów dotyczących rachunku 
płatniczego za pośrednictwem 
wiadomości SMS. 

Usługa SMS Banking - komunikacja 
pomiędzy Posiadaczem Rachunku 
a Bankiem umożliwiająca wysyłanie 
wiadomości SMS automatycznie 
lub na żądanie. 

8 
Prowadzenie 
rachunku 
płatniczego 

Usługa polegająca na prowadzeniu 
rachunku płatniczego na rzecz 
konsumenta, umożliwiająca 
przechowywanie środków pieniężnych 
konsumenta oraz wykonywanie 
transakcji płatniczych, łącznie z usługą 
otwarcia lub zamknięcia rachunku 
płatniczego konsumenta. 

Usługa polegająca na prowadzeniu 
rachunku płatniczego na rzecz 
konsumenta, umożliwiająca 
przechowywanie środków 
pieniężnych konsumenta oraz 
wykonywanie transakcji 
płatniczych, łącznie z usługą 
otwarcia lub zamknięcia rachunku 
płatniczego konsumenta. 

9 

Sporządzenie 
zestawienia 
transakcji 
płatniczych 

Usługa inicjowana przez płatnika 
polegająca na sporządzeniu przez 
dostawcę prowadzącego rachunek 
płatniczy zestawienia transakcji 
wykonanych w ramach rachunku 
płatniczego w danym okresie, 
w postaci papierowej albo 
elektronicznej. 

Odpis Wyciągu z Rachunku – 
Wyciąg z Rachunku sporządzany 
na żądanie Posiadacza Rachunku 

10 

Transgraniczna 
transakcja 
płatnicza przy 
użyciu karty 
debetowej do 
płatności 
bezgotówkowych 

Usługa polegająca na wykonywaniu 
bezgotówkowych transakcji płatniczych 
przy użyciu karty debetowej na 
terytorium innego państwa 
członkowskiego z fizycznym 
wykorzystaniem karty oraz bez 
fizycznego wykorzystania karty. 

Usługa polegająca na wykonywaniu 
bezgotówkowych transakcji 
płatniczych przy użyciu karty 
debetowej na terytorium innego 
państwa członkowskiego z 
fizycznym wykorzystaniem karty 
oraz bez fizycznego wykorzystania 
karty. 

11 

Transgraniczna 
transakcja 
płatnicza przy 
użyciu karty 
debetowej do 
płatności 
gotówkowych 

Usługa polegająca na wypłacie 
środków pieniężnych z rachunku 
płatniczego konsumenta na terytorium 
innego państwa członkowskiego za 
pomocą urządzenia umożliwiającego 
taką wypłatę lub w placówce dostawcy. 

Usługa polegająca na wypłacie 
środków pieniężnych z rachunku 
płatniczego konsumenta na 
terytorium innego państwa 
członkowskiego za pomocą 
urządzenia umożliwiającego taką 
wypłatę lub w placówce dostawcy. 

12 
Wydanie karty 
płatniczej 

Usługa polegająca na wydaniu karty 
płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 
15a ustawy o usługach płatniczych. 

Usługa polegająca na wydaniu 
karty płatniczej, o której mowa w 
art. 2 pkt 15a ustawy o usługach 
płatniczych. 

13 
Obsługa karty 
debetowej 

Usługa umożliwiająca płatnikowi 
korzystanie z karty płatniczej o której 
mowa w art. 2 pkt 15a ustawy o 
usługach płatniczych, jeżeli kwota 
każdej transakcji dokonanej przy 
użyciu karty obciąża saldo rachunku 
płatniczego płatnika. 

Usługa umożliwiająca płatnikowi 
korzystanie z karty płatniczej, jeżeli 
kwota każdej transakcji dokonanej 
przy użyciu karty obciąża saldo 
rachunku płatniczego płatnika. 

14 
Obsługa karty 
kredytowej 

Usługa umożliwiająca płatnikowi 
korzystanie z karty płatniczej o której 
mowa w art. 2 pkt 15a ustawy  
o usługach płatniczych, jeżeli kwota 
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każdej transakcji dokonanej przy 
użyciu karty pomniejsza ustalony limit 
kredytowy. 

15 

Wydanie 
zaświadczenia 
o posiadanym 
rachunku 
płatniczym 

Usługa polegająca na wydaniu przez 
dostawcę prowadzącego rachunek 
płatniczy zaświadczenia z informacjami 
o rachunku płatniczym lub usługach 
świadczonych konsumentowi. 

Usługa polegająca na wydaniu 
przez dostawcę prowadzącego 
rachunek płatniczy zaświadczenia 
z informacjami o rachunku 
płatniczym lub usługach 
świadczonych konsumentowi. 

16 Wypłata gotówki 

Usługa polegająca na wypłacie gotówki 
z rachunku płatniczego konsumenta za 
pomocą urządzenia umożliwiającego 
taką wypłatę lub w placówce dostawcy. 

Wypłata gotówkowa – Transakcja 
płatnicza polegająca na obciążeniu 
Rachunku określoną kwotą 
wyrażoną w walucie tego 
Rachunku. 

17 Wpłata gotówki 

Usługa polegająca na wpłacie gotówki 
na rachunek płatniczy konsumenta za 
pomocą urządzenia umożliwiającego 
taką wpłatę lub w placówce dostawcy. 

Wpłata gotówkowa - Transakcja 
płatnicza polegająca na uznaniu 
Rachunku określoną kwotą 
wyrażoną w walucie tego 
Rachunku. 

18 
Usługa 
bankowości 
telefonicznej 

Usługa polegająca na dostępnie do 
rachunku płatniczego przez telefon za 
pośrednictwem infolinii dostawcy, 
umożliwiająca w szczególności 
sprawdzenie salda rachunku 
płatniczego lub złożenie innego rodzaju 
dyspozycji. 

- 

19 
Usługa 
bankowości 
elektronicznej 

Usługa polegająca na dostępnie do 
rachunku płatniczego przez Internet, 
umożliwiająca sprawdzenie salda 
rachunku płatniczego, zmianę limitów 
dla płatności bezgotówkowych 
i transakcji dokonywanych przy użyciu 
karty debetowej lub złożenie innego 
rodzaju dyspozycji do rachunku. 

KBS24 - system bankowości 
internetowej Banku, umożliwiający 
dostęp do Rachunku/Rachunków 
poprzez internet. 

20 Zlecenie stałe 

Usługa inicjowana przez płatnika 
polegająca na cyklicznym 
przekazywaniu środków pieniężnych 
w określonej wysokości z rachunku 
płatniczego płatnika na rachunek 
płatniczy odbiorcy. 

Stałe zlecenie - dokonywanie 
z Rachunku płatności 
regulowanych okresowo 
w podanych terminach, o stałej lub 
zmiennej kwocie. 


