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BANK SPÓŁDZIELCZY W CHRZANOWIE                                                                         

 
 

TARYFA  OPŁAT  I  POWIZJI  ZA CZYNNOŚCI BANKOWE  
DLA  UŻYTKOWNIKÓW  SYSTEMU eCorpoNet 

 
obowiązuje od 2016.03.17 

 

Lp. Czynności / usługi Stawki opłat / prowizji 

1. Aktywacja Systemu. 

UWAGA 

Aktywacja Systemu dla nowych Klientów oraz Klientów migrujących z Systemu Home 

Banking do Systemu eCorpoNet do 30.06.2016 r. 

  200,00 zł  jednorazowo 

 

 

50,00 zł jednorazowo 

2. Aktywacja Systemu dla Wspólnot Mieszkaniowych, Klubów Sportowych, 

Stowarzyszeń, Rad Rodziców, PKZP i innych instytucji działających na rzecz 

gospodarstw domowych. 

50,00 zł jednorazowo 

3. Abonament za korzystanie z Systemu . Abonament pobierany jest od każdego modulo 

dla którego System jest udostępniony 

80,00 zł  miesięcznie 

4. Abonament za korzystanie z Systemu z dostępem wielomodulowym. 100,00 zł  miesięcznie 

5. Abonament za korzystanie z Systemu dla Wspólnot Mieszkaniowych, Stowarzyszeń, 

Rad Rodziców, PKZP i innych Instytucji działających na rzecz gospodarstw domowych. 

Abonament pobierany jest od każdego modulo dla którego usługa jest udostępniona. 

20,00 zł miesięcznie 

6. Polecenie przelewu złożone za pośrednictwem Systemu „eCorpoNet” : 

1) na rachunki prowadzone w Banku, 

2) na rachunki prowadzone w innych bankach, 

 

bez opłat 

1,50 zł 

7. Polecenie przelewu złożone przez użytkownika Systemu „eCorpoNet” poza 

systemem:  

1) na rachunki prowadzone w Banku, 

2) na rachunki prowadzone w innych bankach. 

 

 

5,00 zł 

                 10,00 zł 

8. Wydanie pierwszego i drugiego loginu bez opłat 

9. Wydanie trzeciego i kolejnego loginu 10,00 zł 

10. Wydanie listy haseł jednorazowych w Banku – 50 szt. bez opłat 

11. Wysłanie listy haseł pocztą 7,00 zł 

11. Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS 0,00 zł 

12. Zmiana Wniosku/upoważnień do dysponowania rachunkiem za pośrednictwem 

systemu eCorpoNet 

10,00 zł 

13. Poinformowanie Użytkownika telefonicznie lub za pośrednictwem systemu 

eCorpoNet o odmowie lub braku możliwości wykonania zlecenia płatniczego z 

przyczyn niezależnych od Banku 

10,00 zł 

14. Zablokowanie / odblokowanie dostępu do Systemu. bez opłat 

15. Potwierdzenie przez Bank na życzenie Klienta przelewu wykonanego za 

pośrednictwem Systemu 

5,00 zł 
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