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BANK SPÓŁDZIELCZY W CHRZANOWIE                                                                                   Obowiązuje od dnia   24.10.2012 r. 
                                                          

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI  

RAD RODZICÓW, PKZP I INNYCH PODMIOTÓW NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

ROZDZIAŁ  I   -   RACHUNKI BANKOWE ZŁOTOWE I WALUTOWE 

Lp. Czynności / usługi Stawki opłat / prowizji 

 OTWARCIE / PROWADZENIE / LIKWIDACJA  

1. Otwarcie rachunku bankowego :  
- bieżącego,  
- pomocniczego,  
- dodatkowego (dla wyodrębnienia środków na określony cel). 

 
20,00 zł 
20,00 zł 
20,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku bankowego:
1
 

- bieżącego, pomocniczego, dodatkowego - oprocentowanego, 
- bieżącego, pomocniczego, dodatkowego - nieoprocentowanego,
- lokaty terminowej.

 
30,00 zł miesięcznie 
20,00 zł miesięcznie  

bez opłat 

 WPŁATY / WYPŁATY  

3. Wypłaty nieawizowane z rachunków powyżej limitu określonego w komunikatach Banku. 1,0 % od kwoty przekroczenia 

4. Wypłaty awizowane z rachunków nie podjęte w terminie – od kwoty wypłaty. 0,25% max. 250,00 zł 

 CZEKI  

5. Wydanie książeczki czekowej. wg ceny zakupu + 50 % 

6. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego – od każdego czeku. 10,00 zł   

 PRZELEWY  

7. Polecenie przelewu na rachunek bankowy prowadzony przez Bank.                                                                                           bez opłat 

8. Polecenie przelewu na rachunek bankowy prowadzony przez inny bank. 4,00 zł   

9.  Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w innym banku za pośrednictwem systemu SORBNET :  
- w kwocie równej 1 mln zł lub wyższej,  
- w kwocie poniżej 1 mln zł. 

Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty za wykonanie przelewu lub zrealizowanie stałego zlecenia.

 
 

15,00 zł 
35,00 zł 

10. Dokonywanie przelewów w terminie wskazanym przez klienta – opłata pobierana niezależnie od opłaty za przelew. 5,00 zł    
za każdy przelew 

11. Administrowanie poleceniami przelewu bez pokrycia, przyjętymi zgodnie z umową zawartą z posiadaczem 
rachunku. 

30,00 zł   miesięcznie 

 DYSPOZYCJE  

12. Realizacja stałych i jednorazowych zleceń z rachunku bankowego – od każdej operacji. 5,00 zł   

 POLECENIE ZAPŁATY  

13. Przyjęcie, modyfikacja, odwołanie zgody obciążania rachunku. 5,00 zł 

14. Realizacja polecenia zapłaty. 1,00 zł 

 BLOKADA ŚRODKÓW  

15. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym. 25,00 zł 

 WYCIĄGI  

16. Odbierane osobiście przez posiadacza rachunku lub osobę upoważnioną w placówce Banku prowadzącej 
rachunek. 

bez opłat  

17. Wysyłane drogą pocztową :   
- raz w miesiącu, 

 
bez opłat 

18. Sporządzane specjalnie na życzenie posiadacza rachunku – za każdy wyciąg. 5,00 zł 

 KARTA WZORÓW PODPISÓW / PEŁNOMOCNICTWO  

19. Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta. 15,00 zł 

20. Przyjęcie, zmiana pełnomocnika do rachunku bankowego. 10,00 zł  

21. Potwierdzenie i przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku na rzecz innego banku. 20,00 zł 

 ZMIANA / WYPOWIEDZENIE UMOWY  

22. Zmiana warunków umowy rachunku bankowego. 20,00 zł 

23. Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego. 2,00 zł + koszt przesyłki 

 INFORMACJE / HASŁA 
2
  

24. Przyjęcie, zmiana, unieważnienie hasła do rachunku bankowego. 10,00 zł 

25. Udzielanie telefonicznej informacji o saldzie i obrotach na rachunku bankowym na hasło – niezależnie od ilości 
udzielonych informacji. 

10,00 zł miesięcznie 

26. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej. 8,00 zł 

ROZDZIAŁ VI   -   HOME BANKING 

Lp. Czynności / usługi Stawki opłat / prowizji 

1. Instalacja systemu.   300,00 zł  jednorazowo 

2. Abonament za korzystanie z systemu. 100,00 zł  miesięcznie 

3. Polecenie przelewu złożone za pośrednictwem systemu „Home banking” : 
1) na rachunki prowadzone w Banku, 
2) na rachunki prowadzone w innych bankach : 

- przy ilości poleceń przelewu do 500 szt. miesięcznie – za każdy przelew, 
- przy ilości poleceń przelewu powyżej 500 szt. miesięcznie – za każdy przelew. 

 
bez opłat 

 
2,50 zł   
2,00 zł 

4. Polecenie przelewu złożone przez użytkownika systemu „Home banking” poza systemem:  
1) na rachunki prowadzone w Banku, 
2) na rachunki prowadzone w innych bankach. 

 
2,00 zł 
5,00 zł 

ROZDZIAŁ VII   -   USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BS24 

Lp. Czynności / usługi Stawki opłat / prowizji 

1. Opłata za aktywację Systemu Bs24. bez opłat 

2. Abonament miesięczny za korzystanie z Systemu Bs24 – niezależnie od ilości udostępnionych rachunków.
1
 5,00 zł 

3. Realizacja polecenia przelewu przy wykorzystaniu Systemu Bs24 z rachunku Posiadacza na rachunek bankowy 
prowadzony przez Bank. 

bez opłat 

4. Realizacja polecenia przelewu przy wykorzystaniu Systemu Bs24 z rachunku Posiadacza na rachunek bankowy 
prowadzony przez inny bank. 

1,00 zł 

   5. Potwierdzenie przez Bank na życzenie Klienta przelewu wykonanego za pośrednictwem Systemu Bs24 4,00 zł 

6. Wydanie listy haseł jednorazowych – 50 szt. bez opłat 

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

8. Zablokowanie / odblokowanie dostępu do rachunku przy wykorzystaniu Systemu Bs24.  bez opłat 

9. Wydanie loginu (identyfikatora).
3
 5,00 zł 

10. Zmiana we Wnioski upoważnień do dysponowania rachunkiem za pośrednictwem Systemu Bs24. 5,00 zł 

tar.PKZP 121011 

                                                           
1
 Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym rachunek/usługa/ instrument płatniczy został/a aktywowana. Opłata pobierana jest w okresach miesięcznych – na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 
2
 Opłata niezależna od ilości i rodzaju posiadanych rachunków 

3
 Wydanie loginu w miejscu zablokowanego na wniosek Klienta – bez opłat 


