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BANK SPÓŁDZIELCZY W CHRZANOWIE                                   
 

obowiązuje od dnia 01.04.2021 r.  

TARYFA  OPŁAT  I  PROWIZJI  ZA  CZYNNOŚCI  BANKOWE  INNE  CZYNNOŚCI  BANKOWE 

ROZDZIAŁ I – POZOSTAŁE USŁUGI 

Lp. Czynności / usługi Stawki opłat / prowizji 

 OPERACJE GOTÓWKOWE  

1. Wymiana, zamiana, rozmiana znaków pieniężnych : 

powyżej 10 szt. znaków pieniężnych. 

 

0,5 % od wartości rozmienianej 

min. 5,00 zł  

2. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone przez Bank  – o ile umowa zawarta przez Bank z posiadaczem 

rachunku nie stanowi inaczej. 

0,6% min. 6,00 zł  

 

3. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach – o ile umowa zawarta przez Bank z 

posiadaczem rachunku nie stanowi inaczej. 

0,6% min. 6,00 zł  

 

4. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach z tytułu należności za świadczone usługi 

związane z dostawą mediów na rzecz klientów indywidualnych ( woda, prąd, gaz, telefony, internet, telewizja). 

4,00 zł 

 

5. Wpłaty gotówkowe na rachunki ZUS 7,00 zł 

6. Wystawienie przez Bank druku wpłaty/polecenia przelewu na rachunek bankowy prowadzony przez inny bank na 

podstawie odpowiedniego dokumentu/harmonogramu okazanego przez wpłacającego przy kasie 

2,50 zł 

7. Operacje kantorowe (skup-sprzedaż walut) : 

- od kwoty skupionej-sprzedanej waluty w banknotach, 

- od kwoty skupionej-sprzedanej waluty w monetach. 

 

0,50 % 

50 % 

   

 DEPOZYT / WRZUTNIA  

8. Przechowywanie w depozycie bankowym :  kluczy, papierów wartościowych, książeczek oszczędnościowych – za 

każdy rozpoczęty miesiąc. 

20,00 zł * 

9. Portfel do skarbca nocnego (wrzutni), klucz do wrzutni, worek na monety. wg cen zakupu + 50 % 

10. Wydanie duplikatu zgubionego przez klienta klucza do wrzutni. 60,00 zł 

 INFORMACJE / ZAŚWIADCZENIA  

11. Wydanie na życzenie Klienta zaświadczenia o posiadaniu / nieposiadaniu rachunku bankowego. 60,00 zł 

12. Wydanie na życzenie Klienta zaświadczenia o posiadaniu / nieposiadaniu rachunku bankowego podzielonej płatności 

split-payment. 

60,00 zł 

13. Wydanie na życzenie Klienta zaświadczenia o SWIFT CODE. 15,00 zł 

14. Wydanie na życzenie Klienta pisemnej informacji o saldzie i obrotach na rachunku bankowym z wyłączeniem 

rachunku kredytowego dla osób fizycznych. 

60,00 zł 

15. Wydanie na życzenie Klienta pisemnej informacji o saldzie i obrotach na rachunku bankowym z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej z wyłączeniem rachunku kredytowego.  

60,00 zł 

16. Wydanie na życzenie Klienta zaświadczenia z tytułu zlikwidowanych i wypłaconych środków pochodzących  

z zapisów na wypadek śmierci. 

60,00 zł 

17. Wydanie na życzenie Klienta: zezwolenia na wykreślenie  hipoteki, zezwolenia na wykreślenie adnotacji o zastawie 

z dowodu rejestracyjnego pojazdu, zezwolenia na wykreślenie cesji polisy ubezpieczeniowej, odwołania umowy 

przewłaszczenia. 

70,00 zł 

za każdą czynność 

18. Wydanie na życzenie Klienta zaświadczenia dotyczącego : terminowego zrealizowania polecenia przelewu, wpłaty, 

wypłaty lub innego tego typu dokumentu, odpisu zgodności konta zleceniobiorcy, kwoty, nazwy. Wydanie opinii 

dotyczącej rachunku bankowego z wyłączeniem rachunku kredytowego . 

40,00 zł 

za każdą czynność 

19. Wydanie na wniosek klienta zaświadczeń, opinii oraz innych pism związanych z obsługą produktów przede 

wszystkim kredytowych, w tym w szczególności o przebiegu obsługi kredytu, stanie zadłużenia, braku zadłużenia, 

spłacie zadłużenia. 

60,00 zł 

 

20. Udzielenie bankowej informacji kredytowej na zlecenie innego banku krajowego w zakresie w jakim informacje są 

potrzebne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek, poręczeń i gwarancji – opłatę ponosi bank zlecający. 

na zasadzie wzajemności  

wg prowadzonej ewidencji 

 ODPISY  

21. Sporządzenie na życzenie Klienta odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym : 

- za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji, 

- za każdy poprzedni rok. 

UWAGA – opłat nie pobiera się jeżeli w roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek. 

 

25,00 zł 

stawka wyższa o 50 % 

22. Sporządzenie na życzenie Klienta odpisów :    

- wyciągu bankowego, 

- jednego dowodu księgowego  

 

25,00 zł 

15,00 zł 

 INNE  

23. Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 

Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd BS Chrzanów 

25,00 zł 

24. Złożenie zapytania do Zbiorczej Informacji o rachunkach w Bankach oraz Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-

Kredytowych 

30,00 zł 

tar.ic 2103 

 

* opłata obowiązuje dla którzy uruchamiają usługę od dnia 01.04.2021, a dla klientów korzystających z usługi przed dniem 01.04.2021 nowa stawka obowiązuje od dnia 01.07.2021 r. 


