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Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Spółdzielczy w Parczewie 

Nazwa rachunku: Rachunek płatny na każde żądanie (A’Vista) potwierdzony 

książeczką oszczędnościową  

Data: 15.12.2019r.  

 Niniejszy dokument zawiera 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 prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie 

dla klientów detalicznych. 

 Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie 

– dokument Objaśnienia pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług 

związanych z rachunkiem płatniczym stanowi załącznik do niniejszego dokumentu  

Usługa Opłata 

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem  

Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie  0,00 zł  

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych) 

Polecenie przelewu  

Dokonywane w placówce Banku na rachunki 

prowadzone: 

w innych bankach w systemie Elixir 

(za przelew) 
3,50 zł 

w innych bankach w systemie 

SORBNET (za przelew) 
30,00 zł   

Polecenie przelewu wewnętrznego  
Dokonywane w placówce Banku (za 

przelew) 
0,00 zł  

Polecenie przelewu SEPA 

Dokonywane w placówce Banku: 

do banków krajowych (za przelew) 25,00 zł  

do banków zagranicznych (za 

przelew) 
3,50 zł  

Realizacja polecenia przelewu SEPA 

otrzymanego: 

Dokument dotyczący 

opłat z tytułu usług 

związanych z 

rachunkiem 

płatniczym 
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z banków krajowych (za przelew) 20,00 zł  

z banków zagranicznych w ramach 

Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego w walucie EUR (za 

przelew) 

0,00 zł  

Polecenie przelewu w walucie obcej 

(wysyłane do banków krajowych) 

Polecenie wypłaty  

Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w 

EUR w ramach Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 

Realizacja polecenia przelewu w 

walucie obcej/Polecenia zapłaty w 

trybie standardowym w placówce 

Banku (za przelew) 

30,00 zł  

Realizacja polecenia przelewu 

TARGET/SWIFT w trybie 

standardowym w placówce Banku 

(za przelew) 

30,00 zł  

Za przygotowanie i realizację 

polecenia przelewu w walucie 

obcej/polecenia wypłaty/polecenia 

przelewu TARGET/SWIFT (od 

transakcji) 

10,00 zł  

Realizacja przelewu w trybie 

niestandardowym („pilnym”) w 

placówce Banku w walutach EUR, 

USD, GBP i PLN (od transakcji) 

180,00 zł  

Realizacja polecenia przelewu z 

opcją kosztową OUR (od transakcji) 
120,00 zł  

Realizacja polecenia przelewu walutowego 

otrzymanego (za przelew): 

z banków krajowych 20,00 zł  

z banków zagranicznych w ramach 

Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego w walucie innej niż 

EUR 

20,00 zł  

z banków zagranicznych spoza 

Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 

20,00 zł  

Polecenie zapłaty  Nie dotyczy  - 

Zlecenie stałe  

Realizacja zlecenia stałego na rachunek 

prowadzony (za zlecenie): 

w Banku 0,00 zł  

w innym banku krajowym w 

systemie Elixir  

3,50 zł  

Karty i gotówka  

Wypłata gotówki w placówce Banku  (za wypłatę) 0,00 zł  

Wpłata gotówki w placówce Banku  (za wpłatę) 0,00 zł  

Opłata za dokonanie wpisu w 

książeczce oszczędnościowej 

przelanej kwoty  

(od kwoty) 

0,3% 

min.5,00 

zł z 
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wyjątkiem 

przelewów 

z tyt. rent, 

emerytur i 

zasiłków z 

opieki 

społecznej 

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane  

 Usługa nie jest dostępna. - 

Inne usługi 

Sporządzenie zestawienia transakcji 

płatniczych (na wniosek Posiadacza 

rachunku) 

 

Sporządzenie wyciągu z rachunku 

(za wyciąg) 
5,00 zł  

Sporządzenie historii rachunku (za 

dokument) 
20,00 zł  

Wydanie zaświadczenia o posiadanym 

rachunku płatniczym 

Wydanie na wniosek posiadacza 

rachunku, zaświadczenia o 

numerze rachunku (za dokument) 

30,00 zł 

Wydanie, na wniosek posiadacza 

rachunku, opinii i zaświadczeń 

bankowych (za dokument) 

50,00 zł 

Usługa SMS Nie dotyczy  - 

Usługa bankowości elektronicznej  Nie dotyczy  - 

Pakiet usług 

Nie dotyczy Nie dotyczy - 

Opłaty za usługi, które przekroczyły ustaloną liczbę usług, zostaną naliczone osobno.  

Informacje o usługach dodatkowych  

Informacje o opłatach za usługi, które przekroczyły liczbę usług objętych pakietem usług (z 

wyłączeniem opłat wskazanych powyżej) 

Usługa  Opłata  

Nie dotyczy  Nie dotyczy  - 

 


