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Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Spółdzielczy w Parczewie 

Nazwa rachunku: Rachunek płatny na każde żądanie w walutach 

wymienialnych   

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  25,00 zł 

Otwarcie rachunku  jednorazowo  20,00 zł  

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych) 

Polecenie przelewu  

Polecenie przelewu w systemie Elixir (dotyczy 

przelewów realizowanych w PLN): 

dyspozycje złożone w placówce 

Banku  
3,50 zł  

dyspozycje złożone w systemie 

bankowości internetowej  
1,00 zł  

Polecenie przelewu w systemie SORBNET  

(dotyczy przelewów realizowanych w PLN): 

dyspozycje złożone w placówce 

Banku  
30,00 zł  

dyspozycje złożone w systemie 

bankowości internetowej  
30,00 zł  

Polecenie przelewu wewnętrznego  Dyspozycje złożone w placówce 0,00 zł  

Dokument dotyczący 

opłat z tytułu usług 

związanych z 

rachunkiem 

płatniczym 
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Banku (za przelew) 

Dyspozycje złożone w systemie 

bankowości internetowej (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: 

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 przelewu w walucie 

obcej 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 (za przelew) 

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  Nie dotyczy   
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Karty i gotówka  

Wydanie nowej karty1  (jednorazowo) 0,00 zł  

Obsługa karty debetowej1   

Wznowienie karty (jednorazowo) 
 

0,00 zł  

Wydanie duplikatu karty 

(jednorazowo) 
25,00 zł   

Użytkowanie i ubezpieczenie karty 

debetowej (miesięcznie, za każdą 

kartę wydaną do rachunku) 

5,00 zł   

Transgraniczna transakcja płatnicza 

przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych1  

Wypłata gotówki we wskazanych 

bankomatach Grupy BPS i SGB                

(od transakcji) 

0,00 zł  

Wypłata gotówki w innych 

bankomatach w kraju (od 

transakcji) 

3% min. 

7,00 zł   

Wypłata gotówki w bankomatach 

akceptujących kartę za granicą (od 

transakcji): 

3% min. 

7,00 zł  

Transgraniczna transakcja płatnicza 

przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych1 

Transakcje bezgotówkowe (od 

transakcji) 
0,00 zł  

Wypłata gotówki z rachunku w 

placówce Banku w złotych  
(za wypłatę) 0,00 zł  

Wypłata gotówki w placówce Banku w 

walucie 

Wypłaty nieawizowane w terminach 

i kwotach określonych w 

Komunikacie Banku (opłata 

pobierana w dniu dokonania 

wypłaty, od kwoty wypłaty) 

0,25% od 

kwoty 

wypłaty 

Wypłaty awizowane i nieodebrane 

w wyznaczonym terminie (opłata 

pobierana następnego dnia po 

wyznaczonym przez klienta 

terminie odbioru gotówki, od 

awizowanej kwoty wypłaty) 

0,25% od 

awizowanej  

kwoty 

wypłaty   

Wpłata gotówki na rachunek w 

placówce Banku  

(za wpłatę) 0,00 zł  

1 Karta płatnicza wydawana jest tylko do rachunku płatnego na każde żądanie 

prowadzonego w walucie EUR 

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane  

 Usługa nie jest dostępna.   - 

Inne usługi 

Sporządzenie zestawienia transakcji 

płatniczych (na wniosek Posiadacza 

Sporządzenie wyciągu z rachunku 

(za wyciąg) 
5,00 zł  
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rachunku) 

 

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 

Informacja SMS o saldzie 

rachunku, obrotach i dostępnych 

środkach (miesięcznie) 

2,00 zł  

Usługa bankowości elektronicznej  dostęp do rachunku (miesięcznie) 0,00 zł  

Wysłanie hasła jednorazowego(do 

logowania lub autoryzacyjnego) do 

bankowości internetowej za pomocą 

sms (miesięcznie, zbiorczo za każdy 

wysłany sms w m-cu kalendarzowym) 

pierwsze 10 smsów w m-cu 

kalendarzowym 
2,00 zł 

każdy kolejny sms w m-cu 

kalendarzowym  
0,10 zł/sms 

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  - 

 


