
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: 

RACHUNKI ZŁOTOWE PLN rodzaj 
oprocentowania 

Minimalna wpłata 
minimalne saldo na 

rachunku 

ROR Standard  ----- nieoprocentowane 10,00 PLN 

ROR dla Aktywnych ----- nieoprocentowane 10,00 PLN 

Podstawowy Rachunek Płatniczy 0,00 % stałe 10,00 PLN 

Rachunki Szkolnych Kas 
Oszczędnościowych 

1,50 % k zmienne 10,00 PLN 

Wkłady płatne na każde żądanie 
„Ekstrakonto” 

1,20 % k zmienne 10,00 PLN 

IKE-BS 2,00 % r zmienne 10,00 PLN 

Rachunki Rad Rodziców, PKZP i itp. 0,00%/0,01% zmienne 10,00 PLN 

RACHUNKI WALUTOWE EUR USD   

a`vista 0,00% 0,05% zmienne 10,00 EUR / 10,00 USD 

k – kapitalizacja odsetek kwartalna r – kapitalizacja odsetek roczna 

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. Dopuszczalne kwoty wypłat za pomocą kart płatniczych wydanych przez Bank Spółdzielczy w Chrzanowie 

Rodzaj karty Maksymalny dzienny 
limit transakcji 

gotówkowych*** 

Maksymalny dzienny limit 
transakcji bezgotówkowych  

Maksymalny dzienny 
limit transakcji 
internetowych  

Visa Classic debetowa* 10 000 zł lub w kwocie 
mniejszej ustalonej 

indywidualnie z Klientem 

50 000 zł*** lub w kwocie 
mniejszej ustalonej 

indywidualnie z Klientem 

do wysokości dziennego 
limitu transakcji 

bezgotówkowych   

Visa payWave 10 000 zł lub w kwocie 
mniejszej ustalonej 

indywidualnie z Klientem 

50 000 zł*** lub w kwocie 
mniejszej ustalonej 

indywidualnie z Klientem 
100 zł limit kwotowy dla 
transakcji zbliżeniowych 

do wysokości dziennego 
limitu transakcji 

bezgotówkowych   

MasterCard debit 
PayPass 

10 000 zł lub w kwocie 
mniejszej ustalonej 

indywidualnie z Klientem 

50 000 zł*** lub w kwocie 
mniejszej ustalonej 

indywidualnie z Klientem 
100 zł limit kwotowy dla 
transakcji zbliżeniowych 

do wysokości dziennego 
limitu transakcji 

bezgotówkowych   



Rodzaj karty Maksymalny dzienny 
limit transakcji 

gotówkowych*** 

Maksymalny dzienny limit 
transakcji bezgotówkowych  

Maksymalny dzienny 
limit transakcji 
internetowych  

Visa Classic debetowa 
Typu Student 

10 000 zł lub w kwocie 
mniejszej ustalonej 

indywidualnie z Klientem 

50 000 zł*** lub w kwocie 
mniejszej ustalonej 

indywidualnie z Klientem 

do wysokości dziennego 
limitu transakcji 

bezgotówkowych   

Visa Classic debetowa 
Typu Junior  

200 zł lub w kwocie 
mniejszej ustalonej 

indywidualnie z Klientem 

500 zł lub w kwocie mniejszej 
ustalonej indywidualnie z 

Klientem 

do wysokości dziennego 
limitu transakcji 

bezgotówkowych   

Visa EURO 10 000 EUR lub w kwocie 
mniejszej ustalonej 

indywidualnie z Klientem 

50 000 EUR*** lub w kwocie 
mniejszej ustalonej 

indywidualnie z Klientem 

do wysokości dziennego 
limitu transakcji 

bezgotówkowych   

Visa Business Debit 30 000 zł lub w kwocie 
mniejszej ustalonej 

indywidualnie z Klientem 

50 000 zł*** lub w kwocie 
mniejszej ustalonej 

indywidualnie z Klientem 

do wysokości dziennego 
limitu transakcji 

bezgotówkowych   

Visa Credit kredytowa 2 000 zł lub w kwocie 
mniejszej ustalonej 

indywidualnie z Klientem 

 Do wysokości przyznanego 
limitu kredytowego nie więcej 

niż 20 000 zł*** 

do wysokości dziennego 
limitu transakcji 

bezgotówkowych   

Visa Naklejka 
zbliżeniowa  

0 zł 50 000 zł lub w kwocie 
mniejszej ustalonej 

indywidualnie z Klientem 
100 zł limit kwotowy dla 
transakcji zbliżeniowych 

do wysokości dziennego 
limitu transakcji 

bezgotówkowych   

*** transakcje gotówkowe obniżają dzienny limit transakcji bezgotówkowych 

5. 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 2023 : 6.652,73 zł **** 
 

6. 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”. 
 

7. IKE-BS - stosownie do Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie 
wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2023 (MP z dn. 13 października 2022 r. poz. 1008), 
wysokość kwot wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2023 wynosi 20.805,00 zł. 
 

8. EXPRESS ELIXIR – przelew natychmiastowy, możliwy do realizacji w bankowości internetowej Bs24 - 24 h na dobę, 
7 dni w tygodniu. Limity transakcji wynoszę odpowiednio 

Typ klienta Maksymalny limit transakcji 
jednorazowej 

Maksymalny dzienny limit  

Osoby fizyczne    5 000 zł 20 000 zł 

Klienci instytucjonalni 10 000 zł 50 000 zł 

 
1 w I Oddziale Chrzanów kwota awizowania wypłat walutowych wynosi 5.000 EUR lub USD 
**** kwota ustalona w oparciu o przepis art. 8a ust. 11 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1217 
i Nr 219 poz. 1706) oraz Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 stycznia 2023 r. 

                                                                                                                                                                       Chrzanów, dnia 20.01.2023 


