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Dokument dotyczący opłat  
z tytułu usług związanych  
z rachunkiem płatniczym 

  
 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie 

Nazwa rachunku: Podstawowy Rachunek Płatniczy  

Data: obowiązuje od 01.01.2022 r. 

• Niniejszy dokument przedstawia informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych 
z rachunkiem płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki.  

• Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym rachunkiem, 
które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą Państwo znaleźć 
w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe dla Klientów Indywidualnych. 

• Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie. 

Usługa Opłata 

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem 

Prowadzenie rachunku płatniczego Miesięcznie 
Opłata roczna ogółem 

0,00 zł 
0,00 zł 

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych) 

Polecenie przelewu 
[Przelew zewnętrzny w systemie 
ELIXIR (powyżej 1 mln PLN przelew 
realizowany jest w systemie 
SORBNET) ] 

5 pierwszych transakcji w miesiącu 
kalendarzowym z poniższych: 
Złożone w Banku  
Złożone w Banku z odroczonym terminem realizacji 
W systemie bankowości internetowej Bs24  
w systemie Express Elixir (natychmiastowym)  
W systemie SORBNET złożone w Banku i systemie 
bankowości internetowej Bs24 w kwocie równej 
i większej niż 1 mln zł  
W systemie SORBNET złożone w Banku i systemie 
bankowości internetowej Bs24 do kwoty do 1 mln zł 
6-ta i kolejna transakcja w miesiącu 
kalendarzowym : 
Złożone w Banku  
Złożone w Banku z odroczonym terminem realizacji 
W systemie bankowości internetowej Bs24 
w systemie Express Elixir (natychmiastowym)  
W systemie SORBNET złożone w Banku i systemie 
bankowości internetowej Bs24 w kwocie równej 
i większej niż 1 mln zł  
W systemie SORBNET złożone w Banku i systemie 
bankowości internetowej Bs24 do kwoty do 1 mln zł 

 
 

0,00 zł 
0,00 zł 
0,00 zł 
7,00 zł 

20,00 zł 
 
 

37,00 zł 
 
 
 

5,00 zł 
5,00 zł 
1,00 zł 
7,00 zł 

20,00 zł 
 
 

37,00 zł 

Polecenie przelewu SEPA 
[w trybie standardowym] 

Złożone w Banku  
W systemie bankowości internetowej Bs24  
 

5,00 zł 
1,00 zł 
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Polecenie przelewu wewnętrznego 5 pierwszych transakcji w miesiącu 
kalendarzowym z poniższych: 
Złożone w Banku: 
• na własny rachunek o tym samym statusie 

Posiadacza pod jednym modulo prowadzony 
w BS Chrzanów 

• na inny rachunek w BS Chrzanów 
• na rachunek związany z wykonywaniem 

działalności gospodarczej (w przypadku poleceń 
przelewu realizowanych z tytułu zapłaty za towary 
i/lub usługi na podstawie faktur Vat, książeczek 
opłat – opłata jak w pkt. powyżej) 

Realizowane w systemie bankowości internetowej 
Bs24:  
• na własny rachunek o tym samym statusie 

Posiadacza pod jednym modulo prowadzony 
w BS Chrzanów 

• na inny rachunek w BS Chrzanów 
• na rachunek związany z wykonywaniem 

działalności gospodarczej (w przypadku poleceń 
przelewu realizowanych z tytułu zapłaty za towary 
i/lub usługi na podstawie faktur Vat, książeczek 
opłat – opłata jak w pkt. powyżej) 

6-ta i kolejna transakcja w miesiącu 
kalendarzowym : 
Złożone w Banku: 
• na własny rachunek o tym samym statusie 

Posiadacza pod jednym modulo prowadzony 
w BS Chrzanów 

• na inny rachunek w BS Chrzanów 
• na rachunek związany z wykonywaniem 

działalności gospodarczej ((w przypadku poleceń 
przelewu realizowanych z tytułu zapłaty za towary 
i/lub usługi na podstawie faktur Vat, książeczek 
opłat – opłata jak w pkt. powyżej) 

Realizowane w systemie bankowości internetowej 
Bs24:  
• na własny rachunek o tym samym statusie 

Posiadacza pod jednym modulo prowadzony 
w BS Chrzanów 

• na inny rachunek w BS Chrzanów 
• na rachunek związany z wykonywaniem 

działalności gospodarczej (w przypadku poleceń 
przelewu realizowanych z tytułu zapłaty za towary 
i/lub usługi na podstawie faktur Vat, książeczek 
opłat – opłata jak w pkt. powyżej) 

 
 
 

0,00 zł 
 
 

0,00 zł 
0,00 zł 
0,00 zł 

 
 
 
 
 

0,00 zł 
 
 

0,00 zł 
0,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 

0,00 zł 
 
 

2,00 zł 
0,1% min. 6,00 zł 

 
 
 
 
 
 

0,00 zł 
 
 

0,50 zł 
0,1% min. 6,00 zł 

Polecenie przelewu TARGET w EUR 
w ramach EOG 

W kwocie  1 mln zł i większej  
W kwocie do 1 mln. zł 

20,00 zł 
37,00 zł 

Polecenie przelewu w walucie obcej 
[w trybie standardowym – za przelew] 

Złożone w Banku (polecenie wypłaty) 
 
W systemie bankowości internetowej Bs24 
(polecenie wypłaty) 

0,30% min. 100,00 
zł max. 400,00 zł 

30% min. 60,00 zł 
max. 200,00 

Polecenie zapłaty 
[realizacja] 

5 pierwszych transakcji w miesiącu 
kalendarzowym jednorazowo w dniu realizacji: 
Za zlecenie  

 
 

0,00 zł 
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6-ta i kolejna transakcja w miesiącu 
kalendarzowym - jednorazowo w dniu realizacji: 
Za zlecenie 

 
 

1,00 zł 

Zlecenie stałe 
[realizacja] 

5 pierwszych transakcji w miesiącu 
kalendarzowym jednorazowo w dniu realizacji: 
Za zlecenie w Banku 
Za zlecenie w systemie bankowości internetowej 
Bs24 
6-ta i kolejna transakcja w miesiącu 
kalendarzowym - jednorazowo w dniu realizacji: 
Za zlecenie w Banku 
Za zlecenie w systemie bankowości internetowej 
Bs24 

 
 

0,00 zł 
0,00 zł 

 
 
 

2,00 zł 
1,00 zł 

Karty i gotówka 

Transgraniczna transakcja płatnicza 
przy użyciu karty debetowej do 
płatności bezgotówkowych (krajowa 
i zagraniczna) 

 Od transakcji 0,00 zł 

Transgraniczna transakcja płatnicza 
przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych 

5 pierwszych transakcji w miesiącu 
kalendarzowym 
Wypłata gotówki w ramach EOG w walucie EUR – 
jednorazowo od transakcji 
 
Wypłata gotówki w ramach EOG w walucie obcej, 
innej niż EUR oraz poza EOG – jednorazowo od 
transakcji 

 
 

0,00 zł 
 
 

0,00 zł 

 6-ta i kolejna transakcja w miesiącu 
kalendarzowym 
Wypłata gotówki w ramach EOG w walucie EUR – 
jednorazowo od transakcji 
 
Wypłata gotówki w ramach EOG w walucie obcej, 
innej niż EUR oraz poza EOG – jednorazowo od 
transakcji 

 
 

3,00% min. 6,00 zł 
 
 

3,00% min. 10,00zł 

Wydanie karty płatniczej  
[karty  debetowej] 

jednorazowo 0,00 zł 

Obsługa karty debetowej miesięcznie 
Opłata roczna ogółem 

0,00 zł 
0,00 zł 

Obsługa karty kredytowej Usługa niedostępna dla Posiadaczy PRP  

Wypłata gotówki W kasie Banku: 
od operacji  
Przy użyciu karty płatniczej: 
• w bankomacie zrzeszenia Banku BPS S.A. i BS 

Chrzanów oraz terminalach POS zgodnie z 
podpisanymi umowami – od operacji 

5 pierwszych transakcji w miesiącu 
kalendarzowym 
• w innym bankomacie w kraju  – od operacji 
• w punktach akceptujących kartę w kraju i za 

granicą oraz w placówkach Poczty Polskiej S.A. 

 
0,00 zł 

 
0,00 zł 

 
 
 
 

0,00 zł 
0,00 zł 
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– od operacji 
6-ta i kolejna transakcja w miesiącu 
kalendarzowym 
• w innym bankomacie w kraju  – od operacji 
• w punktach akceptujących kartę w kraju i za 

granicą oraz w placówkach Poczty Polskiej S.A. 
– od operacji 

 
 

3,50 % min. 7,00 zł  
3,00 % min. 10,00 zł 

Wpłata gotówki W kasie Banku – od operacji 
We własnym wpłatomacie  – od operacji 

0,00 zł 
0,00 zł 

Kredyty w rachunku płatniczym i usługi powiązane 

Udzielenie kredytu ( w rachunku 
płatniczym) 

Usługa niedostępna dla Posiadaczy PRP 

Inne usługi 

Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych (na wniosek Posiadacza 
rachunku) 

Za każdy miesiąc roku bieżącego – za dokument 
Za każdy miesiąc roku poprzedniego – za dokument 

5,00 zł 
10,00 zł 

Wydanie zaświadczenia o posiadanym 
rachunku płatniczym 

Za dokument 60,00 zł 

Usługa bankowości elektronicznej Miesięcznie 
Opłata roczna ogółem 
Hasło jednorazowe wysłane za pomocą SMS  
- za każdy SMS (opłata pobierana zbiorczo 
w miesiącu) 

• pierwszych 5 SMS-ów w miesiącu 
• szósty i kolejny SMS w miesiącu 

0,00 zł 
0,00 zł 

 
 
 

0,00 zł 
0,25 zł 

Powiadomienie SMS za każdy sms 
(opłata pobierana zbiorczo miesięcznie) 

0,25 zł 
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