
KOMUNIKAT   
  

1. Wszystkie środki zgromadzone w  Banku Spółdzielczym w Chrzanowie na rachunkach bankowych objęte są gwarancją 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) do kwoty stanowiącej w złotych równowartość 100 000 euro łącznie dla 
środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Klienta prowadzonych przez Bank a także innych 
środków zgromadzonych w Banku które spełniają warunek objęcia gwarancją BFG. Szczegółowe zasady gwarancji BFG, 
w tym: lista podmiotów, których środki zostały wyłączone spod ochrony (Skarb Państwa, NBP, BFG, niektóre podmioty 
sektora publicznego i finansowego), lista środków, które nie podlegają ochronie BFG (środki wpłacone tytułem 
udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni, pieniądz elektroniczny, środki otrzymane w zamian za 
pieniądz elektroniczny oraz niektóre depozyty do równowartości 2,5 euro), wykaz innych środków gwarantowanych 
przez BFG, oraz wykaz sytuacji w których ochronie BFG mogą podlegać środki powyżej wskazanej łącznej kwoty 
gwarancji są dostępne w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej www.bschrzanow.pl w postaci 
„Informacji dla  

Posiadaczy rachunków” oraz „Arkusza Informacyjnego dla Deponentów”. (Podstawa prawna Dz.U. z 2016 r. poz. 996 z późn. zm.)  

2. Warunki prowadzenia rachunków:   

LOKATY  
STANDARDOWE  

ZŁOTOWE  
nominalne  efektywne  

Przy likwidacji 
przed upływem  
okresu zadekla 

rowania  

Rodzaj 
oprocentowania  odnawialność  Minimalna 

wpłata  

1 miesiąc  0,50%  -  0,5 a`vista PLN  zmienne  odnawialna  50,00 PLN  

3 miesiące  1,15%  -  0,5 a`vista PLN  zmienne  odnawialna  50,00 PLN  

6 miesięcy  1,50%  -  0,5 a`vista PLN  zmienne  odnawialna  50,00 PLN  

12 miesięcy  1,99%  2,00%  0,5 a`vista PLN  zmienne  odnawialna  50,00 PLN  

24 miesiące  2,18%  2,20%  0,5 a`vista PLN  zmienne  odnawialna  50,00 PLN  

36 miesięcy  2,38%  2,40%  0,5 a`vista PLN  zmienne  odnawialna  50,00 PLN  

LOKATY CELOWE ZŁOTOWE      

3 miesiące  1,30%  -  0,5 a`vista PLN  zmienne  odnawialna  50,00 PLN  

6 miesięcy  1,65%  -  0,5 a`vista PLN  zmienne  odnawialna  50,00 PLN  

12 miesięcy  2,15%  -  0,5 a`vista PLN  zmienne  odnawialna  50,00 PLN  

24 miesiące  2,35%  -  0,5 a`vista PLN  zmienne  odnawialna  50,00 PLN  

36 miesięcy  2,55%  -  0,5 a`vista PLN  zmienne  odnawialna  50,00 PLN  

LOKATY PROMOCYJNE      

3 miesiące  2,00%  -  0,5 a`vista PLN  stałe  nieodnawialna  1000,00 PLN  

3 miesiące – założone 
w bankowości 
elektronicznej Bs24 

2,20% - 0,5 a`vista PLN  stałe nieodnawialna 1000,00 PLN 

6 miesięcy  3,00%  -  0,5 a`vista PLN  zmienne  nieodnawialna  1000,00 PLN  

6 miesięcy – założone 
w bankowości 
elektronicznej Bs24 

3,30% - 0,5 a`vista PLN zmienne nieodnawialna 1000,00 PLN 

12 miesięcy  4,00%  -  0,5 a`vista PLN  zmienne  nieodnawialna  1000,00 PLN  

12 miesięcy – założone 
w bankowości 
elektronicznej Bs24 

4,40% - 0,5 a`vista PLN  zmienne  nieodnawialna  1000,00 PLN  

      

a`vista  0,11%            



LOKATY  WALUTOWE      

STANDARDOWE  USD  

Przy likwidacji 
przed upływem 

okresu  
zadeklarowania  

Rodzaj 
oprocentowania  odnawialność  Minimalna 

wpłata  

1 miesiąc  0,12%  0,5 a`vista USD  zmienne  odnawialna  100 USD  

3 miesiące  0,13%  0,5 a`vista USD  zmienne  odnawialna  100 USD  

6 miesięcy  0,14%  0,5 a`vista USD  zmienne  odnawialna  100 USD  

12 miesięcy  0,16%  0,5 a`vista USD  zmienne  odnawialna  100 USD  

LOKATY CELOWE WALUTOWE      

12 miesięcy  0,16%  0,5 a`vista USD  zmienne  odnawialna  100 USD  

a`vista   0,11%    zmienne      
  

3. Zasady awizowania wypłat gotówkowych:  
Posiadacz rachunku zobowiązany jest zgłosić wypłatę środków w przypadku gdy przekracza ona wartość:  
a) 20.000 zł - przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem,  
b) 2.0001 EUR lub USD - w trybie standardowym na cztery dni robocze przed planowaną wypłatą do godz. 13.00  lub 

w trybie pilnym na trzy dni robocze przed planowaną wypłatą do godz. 9.00    
Nieawizowane wypłaty gotówkowe powyżej w/w kwot podlegają opłacie   -     1,2 % od kwoty przekroczenia 
minimum 20,00 zł  
Nie odebranie awizowanej kwoty wypłaty – 0,2% awizowanej kwoty minimum 40,00 zł  
  

4. Kwota wypłat z rachunku osoby niepełnoletniej zgodnej z jej wiekiem w ramach zwykłego zarządu  nie może 
przekroczyć kwoty jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z 
zysku określonych dla minionego roku kalendarzowego. Wg danych publikowanych przez Prezesa GUS wysokość tej 
kwoty wynosi na rok 2022 : 5.888,80 zł ****  

5. Zakładanie i likwidacja rachunków oszczędnościowych jest bezpłatne. Koszt przeprowadzania dodatkowych czynności 
np.: blokada posiadanych rachunków, cesja praw, ustanowienie zapisu na wypadek śmierci podlega opłatom zgodnie z 
„Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe”.  


