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Podstawowy rachunek płatniczy 

 
Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla konsumentów, którzy nie posiadają innego 

rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez dostawcę na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego. 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1997) implementującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami 

płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Dz. 

Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 214): 

 

Dostęp do rachunku podstawowego pozwoli konsumentom na wykonanie podstawowych, najbardziej 

popularnych usług płatniczych (w tym dokonywanie płatności internetowych). 

 

Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie: 

1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek, 

2) dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w 

bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego - jeżeli konsument 

wyrazi wolę zawarcia takiej umowy), 

3) wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności  

w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem 

środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także bez fizycznego wykorzystania karty. 

 

Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia więc: otrzymywanie wpływów z tytułu dochodów lub 

świadczeń, opłacanie rachunków, nabywanie towarów i usług (także przez Internet), w tym za 

pośrednictwem polecenia zapłaty, polecenia przelewu oraz za pomocą karty płatniczej (z wyłączeniem kart 

kredytowych). 

Jeśli Klient zwróci się z wnioskiem o zawarcie umowy o podstawowy rachunek płatniczy, SKOK będzie 

miał obowiązek zawrzeć taką umowę w ciągu 10 dni - lub poinformować o odmowie jego zawarcia. 

 

Podstawowy rachunek płatniczy prowadzony będzie bezpłatnie. Opłaty mogą dotyczyć usług z 

nim powiązanych. W każdym miesiącu kalendarzowym możliwe będzie: 

 dokonanie 5 pierwszych bezpłatnych transakcji płatniczych (w tym zleceń stałych) – za kolejne 

SKOK będzie mógł pobrać opłatę, jednak nie wyższą niż najczęściej stosowaną w ramach kont 

osobistych, 

 dokonanie 5 pierwszych bezpłatnych transakcji przy użyciu bankomatów/wpłatomatów na 

terytorium RP, nie należących do SKOK, 

 dokonanie bezpłatnych transakcji przy użyciu bankomatów/wpłatomatów na terytorium RP, 

należących do SKOK. 

 

Za wydanie karty płatniczej i uruchomienie usługi bankowości elektronicznej nie będą 

pobierane opłaty. 
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Z rachunkiem podstawowym nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe (istnieje jedynie 

możliwość rozliczania przez dostawcę usług płatniczych transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu 

karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku). Konsument 

posiadający rachunek podstawowy będzie mógł dokonywać transakcji kartami płatniczymi, z wyjątkiem 

transakcji dokonywanych kartami kredytowymi, bowiem z rachunkiem podstawowym nie mogą być 

powiązane żadne produkty kredytowe. 

 

Na dostawców usług płatniczych (SKOK) nałożono obowiązek bezpłatnego przekazywania – na 

prośbę Klienta – informacji dotyczących opłat pobieranych za usługę prowadzenia rachunku płatniczego i 

usług z nim powiązanych. Przed zawarciem umowy o prowadzenie rachunku płatniczego SKOK 

zobowiązana jest do przekazania Klientowi, z odpowiednim wyprzedzeniem, w postaci papierowej lub 

elektronicznej, dokumentu dotyczącego tych opłat, w celu umożliwienia mu porównania ofert dostawców 

prowadzących rachunki płatnicze. Dokument ten powinien zawierać wykaz świadczonych usług wraz                       

z związanymi z nimi stawkami opłat. 

 

Informację o tym czy dana osoba już rachunek posiada czy też nie, będzie można sprawdzić 

w centralnej informacji o rachunkach bankowych. 

 

Szczegółowe zasady dostępu do podstawowego rachunku płatniczego określają przepisy 

Rozdziału 7 (art. 59ia - 59ih) ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

 


