
Komunikat dla Klientów Banku 
                                                                                                    Rachunki  oszczędnościowe                                                                                        

1. Wypłaty z rachunków osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych w ramach zwykłego zarządu realizuje się miesięcznie do wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie przez Radę Ministrów. Od 01.01.2023 r. jest to kwota:   

 
3 490,00 zł  

2. Wysokość łącznych wpłat w roku kalendarzowym na Indywidualne Konta Emerytalne zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej.  W roku 2023 jest to kwota:  
Minimalna kwota pierwszego wpływu na rachunek IKE: 
Opłata za dokonanie zwrotu z IKE dokonany w ciągu 1 roku od otwarcia rachunku: 

 
20 805,00 zł  

100,00 zł 
100,00 zł 

3. Maksymalne kwoty wypłat z rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych lub terminowych lokat oszczędnościowych 
dokonywanych po śmierci Posiadacza rachunku na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci zgodnie z art.56 ust.2 Prawa bankowego. Kwota 
wypłaty nie może być wyższa niż dwudziestokrotne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
ogłaszane miesięcznie przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.  
W odniesieniu do miesiąca marca 2023r. wynosi: 
Na podstawie art. 9 Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej 
osoby, własności rzeczy i praw majątkowych. Wysokość podatku ustalona jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest 
nabywca. Kwota, powyżej której nalicza się podatek (wolna od podatku) wynosi:  
 Jeżeli nabywcą jest osoba zaliczana do I grupy podatkowej (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, 

macocha i teściowie) jest to kwota: 
 Jeżeli nabywcą jest osoba zaliczana do II grupy podatkowej  (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, 

małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków) jest to kwota: 
 Jeżeli nabywcą jest osoba zaliczana do III grupy podatkowej  (inni nabywcy) jest to kwota: 

Art. 4a w/w Ustawy określa warunki zwolnienia od podatku małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i  macochę. 

 
 

 
 

150 164,60 zł 
 
 
 
 

10 434,00 zł  
 

7 878,00 zł  
5 308,00 zł  

4.  Opłata za udzielenie osobie poszukującej rachunków własnych; osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub 
podmiotowi uprawnionemu, zbiorczej informacji o rachunkach w bankach lub Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo – Kredytowych;  

 
5,00 zł + VAT  

5. Zgodnie z art. 54 ust.1 Prawa Bankowego środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych 
lub terminowych lokat oszczędnościowych  jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub 
administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie do wysokości 75% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  
Od 01.01.2023 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 3 490,00 złotych. Kwota wolna od zajęcia wynosi: 

 
 
 
 

2 617,50 zł 

6. Stan wkładu na książeczce a`vista po podjęciu ostatniej wypłaty nie może być niższy niż: 5,00 zł 
7. Minimalne saldo na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w przypadku braku obrotów powyżej 24 miesięcy 30,00 zł 

BLIK 
1 Limity transakcji BLIK 

- dzienny limit transakcji gotówkowych maksymalnie 
- dzienny limit transakcji bezgotówkowych maksymalnie 
- dzienny limit transakcji internetowych maksymalnie 

 
5 000,00 zł 
5 000,00 zł 
5 000,00 zł 

2 Limity transakcyjne przelewów na telefon BLIK 
- limit jednorazowej transakcji maksymalnie 
- dzienny limit transakcji maksymalnie 

  
500,00 zł 

1 000,00 zł 

Karty płatnicze 

1. VISA CLASSIC DEBETOWA / VISA DEBIT PAYWAVE DEBETOWA   
- dzienny limit wypłat gotówki maksymalnie 
- dzienny limit transakcji bezgotówkowych maksymalnie 
- limit pojedynczej transakcji dla karty zbliżeniowej  niewymagający podania kodu PIN 

 
5 000,00 zł 

    10 000,00 zł 
  max. 100,00 zł 

2. NAKLEJKA ZBLI ŻENIOWA (brak możliwości wypłaty gotówki) 
- dzienny limit transakcji bezgotówkowych maksymalnie 
- limit pojedynczej transakcji dla karty zbliżeniowej  niewymagający podania kodu PIN 

 
10 000,00 zł 

max. 100,00 zł 

3. VISA BUSINESS DEBETOWA  
- dzienny limit wypłat gotówki maksymalnie 
- dzienny limit transakcji bezgotówkowych maksymalnie 
- limit pojedynczej transakcji dla karty zbliżeniowej  niewymagający podania kodu PIN 

 
30 000,00 zł  
50 000,00 zł 

  max. 100,00 zł 

Karty Kredytowe 

1. VISA CLASSIC CREDIT 
- limit kredytowy 
- dzienny limit wypłat gotówki – ustalany indywidualnie przez klienta w ramach limitu karty 
- dzienny limit wypłat gotówki dzienny limit transakcji  – ustalany indywidualnie przez klienta w ramach limitu karty 
- limit pojedynczej transakcji dla karty zbliżeniowej  niewymagający podania kodu PIN 

Spłaty zadłużenia na rachunek karty kredytowej odnawiają przyznany limit kredytowy o kwotę dokonanej spłaty w momencie dokonania spłaty. 

 
1 000 - 20 000 zł 

 
 

max. 100,00 zł 

 Rozliczenia pieniężne złotowe i walutowe 

1. 1. Godziny przyjmowania zleceń przelewów do realizacji w sesjach rozliczeń międzybankowych w systemie ELIXIR : 
I sesja - zlecenia przyjęte do godz. 830 oraz zlecenia przyjęte po godz. 1430 w poprzednim dniu roboczym, w tym zlecenia realizowane przez klientów internetowo 
po godz. 1700 w poprzednim dniu roboczym i w dniach wolnych od pracy dla Banku, 
II sesja – zlecenia przyjęte do godz. 1230, 
III sesja – zlecenia przyjęte do godz. 1430 

2. Sesje rozliczeniowe ELIXIR  przychodzące rozliczane są na rachunkach Klientów w następujących godzinach: 
I sesja – do godz. 1200 

II sesja – do godz. 1600 
III sesja – do godz. 1700 

3. Godziny przyjmowania zleceń przelewów do realizacji w systemie rozliczeń międzybankowych SORBNET: 
    - zlecenia przyjęte w godz. od  do 1430–  w czasie rzeczywistym, 
    - zlecenia przyjęte po godz. 1430 w dni robocze i wprowadzone internetowo po godz. 1430 w dni robocze i w dni wolne od pracy dla Banku w następnym dniu      
       roboczym do godz. 800. 
4. Dyspozycje przelewów na rachunki prowadzone w Banku, złożone w dni robocze, w placówkach Banku do godziny 1700, realizowane są w dniu bieżącym,  
     a złożone drogą internetową po godzinie 1700 w dni robocze Banku lub w dni niebędące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w czasie rzeczywistym.  
5.  Dyspozycje zakładania i likwidacji lokat złożone drogą internetową po godzinie 1700 w dni robocze Banku lub w dni niebędące dniem roboczym  
     dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku. 
6. Przelew natychmiastowy – środki w kilka sekund na rachunku odbiorcy, dostępny w systemie bankowości internetowej eBankNet,  przez 24 godziny na dobę,    
     przez 7 dni w tygodniu. Maksymalna kwota przelewu realizowanego w systemie Express Elixir wynosi 5 000,00zł. 

2. Wszystkie polecenia przelewów opiewające na kwotę 1 000 000,00 zł i więcej realizowane są obligatoryjnie w systemie rozliczeń SORBNET 

3.  Terminy realizacji przekazów dewizowych wychodzących: 
1.  Dyspozycja przyjęta przez Bank w walucie EUR jest rozliczana w trybie standardowym: 

 1)  z datą waluty następnego dnia roboczego, przypadającego po dacie złożenia dyspozycji, jeśli zostanie przyjęta do godz. 16:00 



 
 

 2)  z datą waluty przypadającą na drugi dzień roboczy przypadający po dacie założenia , jeśli zostanie przyjęta po godz. 16:00 
2. Dyspozycja przyjęta przez Bank w pozostałych walutach jest rozliczana w trybie standardowym: 

 1)  z datą waluty  „spot” (drugi dzień roboczy od dnia przyjęcia ) – jeśli zostanie przyjęta do godz. 16:00 
 2)  z datą waluty „spot+1 dzień roboczy (trzeci dzień roboczy od dnia przyjęcia)  - jeśli zostanie przyjęta po godz. 16:00 

3. Istnieje możliwość realizacji przekazu w trybie pilnym. Realizacja przekazu w trybie „pilnym” wymaga dyspozycji zleceniodawcy w tym zakresie i wiąże się  
    z naliczeniem i pobraniem dodatkowych prowizji, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji, mającą zastosowanie dla danej kategorii klienta. 
4. Pilny tryb realizacji przekazu oznacza, że jest on wykonany z data waluty odpowiadającą dacie złożenia dyspozycji, o ile zlecenie jest wyrażone w USD, EUR,  
    GBP, PLN i zostało przyjęte do godz. 12:00. 
5. Polecenia przelewu SEPA realizowane są wyłącznie w trybie standardowym.  

Terminy realizacji przekazów dewizowych przychodzących: 
 Za datę wpływu przekazu przyjmuje się dzień otrzymania przez Bank przekazu, za wyjątkiem następujących przypadków: 
 - gdy wpływ przekazu nastąpił po godz. 17:00 – za dzień wpływu przyjmuje się następny dzień roboczy 
 - gdy przekaz wymaga dodatkowej korespondencji wyjaśniającej – za dzień wpływu przyjmuje się datę otrzymania kompletnych danych. 
Dla transakcji dokonywanych w walutach wymienialnych od równowartości 20 000,00 PLN, ustalonej według obowiązującego w danym dniu kursu średniego NBP, 
istnieje możliwość indywidualnej negocjacji z Bankiem kursu kupna/sprzedaży waluty. 

4.  Przekazy dewizowe dokonywane za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej realizowane są w następujących walutach: EUR, USD, GBP.             

5. W przypadku transakcji płatniczych realizowanych na terytorium RP lub w obrocie z państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w jakiejkolwiek walucie, 
zleceniodawca i beneficjent ponoszą opłaty określone w umowie zawartej przez każdego z nich ze swoim dostawcą – jedyną dostępną opcją jest opcja SHA.  

Awizowanie wypłat 

1. 1. Wypłaty gotówki w złotych wymagające wcześniejszego awizowania – według miejsca wypłaty - na jeden dzień roboczy przed dniem   
     dokonania wypłaty do godz.1000 

- Oddział Katowice 
- Oddziały: Chorzów, Imielin, Zawiercie, Kłomnice 
- Oddział Kęty, Filia w Porębie 
- Pozostałe Filie Banku 

2. Wypłaty gotówki w walucie (EUR, USD, GBP) wymagające wcześniejszego awizowania – według miejsca wypłaty -  na trzy dni robocze  
     przed dniem dokonania wypłaty do godz. 1000 

- Oddział Katowice      

- Oddziały: Chorzów, Imielin , Zawiercie, Kęty oraz Filie Banku obsługujące waluty obce 

 
 

       od 30 000 
       od 30 000 
       od 20 000 
       od 10 000 

 
 

od 1 000  
od 500  

Inne 

1. Udziały członkowskie:  
- udział członkowski wynosi, 
- wpisowe w poczet członków banku 
- minimalna ilość posiadanych udziałów, 
- maksymalna ilość posiadanych udziałów 

 
100,00 zł 
50,00 zł 

1 szt. 
100 szt. 

2. Kryteria dochodowe uprawniające do uzyskania świadczeń socjalnych w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców: 
 -  w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1  
    pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł - 1.552,00 zł); 
 -  w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej  
    zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł - 1.200,00 zł na osobę). 

3. Wszystkie depozyty zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach, gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 
Kwota gwarantowana wynosi 100% równowartości w złotych 100 000 EUR, obliczona wg kursu średniego NBP z dnia postanowienia o ogłoszeniu upadłości banku. 

4. Bank posiada w ofercie rachunki powiernicze dla osób fizycznych i klientów instytucjonalnych prowadzone z złotych polskich. Kwota 
warunkująca otwarcie rachunku wynosi: 
     - dla klientów indywidualnych (osób fizycznych):  
     - dla klientów instytucjonalnych:  

 
 

1 000,00 zł 
5 000,00 zł 

5. Informujemy, że pracownicy Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach mają prawo do żądania dokumentów pozwalających na identyfikacj ę 
tożsamości klienta oraz osób/podmiotów przez niego reprezentowanych w każdym przypadku złożenia dyspozycji realizacji transakcji. 
W przypadku odmowy okazania przez klienta dokumentów pozwalających na dokonanie identyfikacji, o której mowa powyżej pracownik Banku ma obowiązek 
odmówić realizacji transakcji. 

6. Stawka WIBOR  1M z dnia 28.04.2023r.    
Stawka WIBOR 3M z dnia 31.03.2023r.   
Stawka WIBOR 6M z dnia 30.12.2022r. 
Stawka WIBOR  1Y z dnia 30.12.2022r.   
Stopa kredytu lombardowego NBP od 08.09.2022r. 
Stopa referencyjna NBP od 08.09.2022r 
Stopa redyskonta weksli NBP od 08.09.2022r 

                      6,86 % 
    6,89 % 

7,14 % 
7,23 % 
7,25 % 
6,75 % 
6,80 % 

7. Rzeczywisty koszt wysyłki korespondencji: 
List zwykły 
List polecony 
List polecony za potwierdzeniem odbioru 

 
3,90 zł 
6,80 zł 
9,80 zł  

 

2 maja 2023r. 


