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Informacja dla Klientów Instytucjonalnych dotycząca zmiany Taryfy prowizji i opłat bankowych 

Banku Spółdzielczego w Parczewie dla klientów instytucjonalnych  

Parczew, 30.11.2020r.  

Szanowni Państwo, 

Bank Spółdzielczy w Parczewie uprzejmie informuje, iż od dnia 1.02.2021r.1 ulega zmianie Taryfa 

prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie dla klientów instytucjonalnych 

(stanowiąca załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 

30.09.2019r. oraz zmieniona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie nr 8 z dnia 29 

kwietnia 2020r.; dalej: Taryfa).  

 

 

Zmiana Taryfy spowodowana jest: 

• wejściem w życie nowych regulacji prawnych (ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych), powodujących wzrost kosztów 

świadczenia usług bankowych; 

• wprowadzeniem nowych usług – przelewów natychmiastowych Express Elixir oraz 

rozszerzeniem funkcjonalności dotychczasowych produktów i usług (udostępnienie aplikacji 

mobilnej Nasz Bank); 

• obniżką stóp procentowych; 

• wprowadzeniem zmian porządkowych. 

 

Główne zmiany w Taryfie dotyczą: 

• wprowadzenia nowego pakietu prowizyjnego – Pakietu Podstawowego dedykowanego dla 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych; 

• wycofania z obsługi Pakietu Wygodnego od dnia 1.01.2021r. – pakiet ten pozostaje w 

administrowaniu przez Bank; 

• zmian porządkowych w zakresie miesięcznej opłaty za prowadzenie Pakietu Wygodnego 

(wzrost opłaty z 30 zł do 35 zł), Pakietu Komfortowego (wzrost opłaty z 50 zł do 55 zł) oraz 

Pakietu Agro (wzrost opłaty z 12 zł do 17 zł) oraz zmian w zakresie opłaty miesięcznej za 

użytkowanie i ubezpieczenie karty płatniczej - przy w/w Pakietach obniżono opłatę z 5,00 zł do 

0,00 zł; 

• wprowadzenia opłat w zakresie nowej usługi - za realizację Polecenie przelewu 

natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR; 

• podwyższenia opłaty za realizację polecenia przelewu w systemie Elixir realizowanego w 

placówce Banku z 4,00 zł do 5,00 zł za przelew w zakresie wszystkich rodzajów rachunków 

rozliczeniowych prowadzonych dla klientów instytucjonalnych; 

• podwyższenia opłaty za realizację Polecenie przelewu SEPA (w zakresie dyspozycji 

składanych w placówce Banku) z 4,00 zł do 5,00 zł za przelew w zakresie wszystkich 

rodzajów rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla klientów instytucjonalnych; 

 
1 Z wyjątkiem opłat określonych w Rozdziale II część IB w zakresie Pakietu Podstawowego i opłaty określonej w Rozdziale IV 

część II pkt 9, które obowiązują od 1.01.2021r. oraz opłat dotyczących polecenia przelewu natychmiastowego na rachunek w 

innym banku krajowym w systemie Express Elixir przy wszystkich rodzajach rachunków, które obowiązują niezwłocznie od 

momentu udostępnienia tych usług Bankowi przez bank zrzeszający, jednak nie później niż od dnia 1 lutego 2021r. 
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• dodania w Taryfie uregulowania opłat w zakresie rachunków rozliczeniowych prowadzonych 

dla Rad Rodziców, Szkolnych Kas Oszczędnościowych (SKO) oraz Pracowniczych Kas 

Zapomogowo-Pożyczkowych (PKZP)  – przed zmianą opłaty te ujęty były w Taryfie prowizji i 

opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie dla klientów indywidualnych; 

• wyszczególnienie opłat za prowadzenie rachunków rozliczeniowych dla Kół Gospodyń 

Wiejskich (KGW) i pozostałych podmiotów nieujętych w Rozdziale II część IA i część IB 

Taryfy; 

• podwyższenia opłaty w zakresie kredytów komercyjnych i preferencyjnych za 

przeprowadzenie inspekcji u Klienta – z 0,00 zł do 100,00 zł/inspekcję; 

• podwyższenia opłaty w zakresie kredytów za wydanie zgody na zbycie nieruchomości 

obciążonej hipoteką w całości lub w części ze 100,00 zł do 200,00 zł/za dokument; 

• podwyższenia opłat z tytułu udzielanych przez Bank gwarancji i poręczeń bankowych; 

• podwyższenia opłat z tytułu wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki: 

o oszczędnościowe i oszczędnościowo – rozliczeniowe osób prywatnych prowadzone w 

Banku z 0,00 zł do 0,3% min. 5,00 zł/od kwoty wpłaty; 

o pozostałe rachunki prowadzone w Banku - z 0,3% min. 2,00 zł do 0,3% min. 5,00 zł; 

o ZUS – z 0,50% min. 5,00 zł do 0,7% min. 8,00 zł; 

o urzędów skarbowych – z 0,50% min. 5,00 zł do 0,7% min. 8,00 zł; 

• anulowania opłaty za wyrażenie przez Bank zgody na wykreślenie hipoteki; 

• wprowadzenie nowych opłat w zakresie: 

o otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego za sporządzenie aneksu do umowy 

na życzenie Klienta – 200,00 zł/aneks, 

o dodatkowych czynności związanych z obsługą rachunków - za wydanie zaświadczenia o 

dokonaniu blokady środków – 30,00 zł/za dokument; 

o kart kredytowych – za wystawienie wyciągu na życzenie Kredytobiorcy za okres przez 

niego wskazany – 10,00 zł/za wyciąg oraz za wysłanie karty na adres wskazany przez 

Klienta – 5,00 zł/ za wysyłkę i za wysłanie kodu PIN do karty na adres wskazany przez 

Klienta – 5,00 zł/za wysyłkę; 

o karty walutowej VISA Euro - za wysłanie karty na adres wskazany przez Klienta – 5,00 zł/ 

za wysyłkę i za wysłanie kodu PIN do karty na adres wskazany przez Klienta – 5,00 zł/za 

wysyłkę; 

o dodatkowych czynności związanych z obsługą rachunków kredytowych - za 

przygotowanie wniosku o wpis/wykreślenie hipoteki – 50,00 zł/za dokument 

 

Dodatkowo Bank obniżył opłatę za: 

• dostęp do rachunku za pośrednictwem bankowości elektronicznej – Internet Banking dla Firm 

(opłata przed zmianą opłata: 30 zł/m-c, opłata po zmianie: 0,00 zł/m-c) 

 

 

Jednocześnie informujemy, że jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania tekstu wprowadzonych zmian, 

Posiadacz rachunku/Kredytobiorca nie dokona wypowiedzenia Umowy, uznaje się że zmiany zostały 

przyjęte i obowiązują Strony od dnia następującego bezpośrednio po upływie wymienionego na 

wstępie terminu. 

W przypadku niezaakceptowania przez Posiadacza rachunku wprowadzonych zmian, Posiadacz 

rachunku ma prawo do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, która ulega rozwiązaniu z 

upływem 30 dni od daty złożenia wypowiedzenia. 
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W przypadku niezaakceptowania przez Kredytobiorcę wprowadzonych zmian, Kredytobiorca ma 

prawo do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Kredytu, która ulega rozwiązaniu z 

upływem 30 dni od daty złożenia wypowiedzenia. Ponadto Kredytobiorca ma prawo  dokonać  

wcześniejszej spłaty Kredytu całości pozostającego do spłaty Kredytu, zaś Bank nie pobierze w takim 

przypadku należnej prowizji, zgodnej z Taryfą opłat i prowizji. 

 
 

W załączeniu przekazujemy: 

1) Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie dla klientów 

instytucjonalnych stanowiąca załącznik do Uchwały Nr 11 Zarządu Banku Spółdzielczego w 

Parczewie z dnia 30.11.2020r.  

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Parczewie  


