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KOMUNIKAT Nr 1 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie 

z dnia 29 stycznia 2021r. 

KLIENCI DETALICZNI 

I. Rachunki 

1. 
Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na 

książeczkę oszczędnościową a’vista 
5,00 PLN 

2. 
Minimalna wysokość wpłaty na rachunek lokaty 

terminowej 
500,00 PLN 

3. 

Maksymalna miesięczna kwota wypłat z rachunku 

osoby małoletniej/osoby częściowo 

ubezwłasnowolnionej  w formie gotówkowej lub 

bezgotówkowej w granicach zaspokojenia 

uzasadnionych potrzeb (granice zwykłego zarządu) 

5.410,45 PLN 
(maksymalna miesięczna kwota wypłat odpowiada 

kwocie  przeciętnego miesięczne wynagrodzenia 

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z 

zysku podawane za rok ubiegły i ogłaszane przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) 

4.  
Minimalna wysokość pierwszej wpłaty na rachunek 

oszczędnościowy  
0,00 PLN 

5. Minimalna miesięczna wpłata na ROR VIP 3.000,00 PLN 

6. 
Minimalna i maksymalna wysokość odnawialnego 

limitu kredytowego w ROR 

500,00 PLN 

30.000,00 PLN 

7. 

Maksymalny dzienny limit transakcji dokonywanych 

kartami płatniczymi oraz za pomocą biometrii 

wypłat 

gotówkowych 

transakcji 

bezgotówkowych* 

Usługa Biometrii  1.000,00 PLN --------------------- 

Karta kredytowa VISA Credit BPS 1.000,00 PLN do wysokości przyznanego 
limitu kredytowego max. 

20.000,00 PLN 

Visa Classic Debetowa Paywave  10.000,00 PLN 50.000,00 PLN 

VISA Classic Debetowa 10.000,00 PLN 50.000,00 PLN 

Visa Classic Debit Instant Issue (karta 

niespersonalizowana) 
10.000,00 PLN 50.000,00 PLN 

Naklejka zbliżeniowa VISA Paywave ------------------ 50.000,00 PLN 

MasterCard debetowa Paypass 10.000,00 PLN 50.000,00 PLN 

MasterCard debetowa (wydawana do Podstawowego Rachunku 

Płatniczego) 
10.0000,00 PLN 50.000,00 PLN 

MasterCard debetowa przedpłacona  5.000,00 PLN 5.000,00 PLN 

* - wypłaty gotówkowe obniżają dzienny limit transakcyjny 

8. Dodatkowe usługi do kart płatniczych 

1. W ramach usługi cash back można jednorazowo wypłacić do  określonego przez organizacje 

płatnicze limitu (300 zł dla kart VISA oraz 500 zł dla kart MasterCard). Kwota limitu w usłudze cash 

back ustalana jest przez organizacje płatnicze. Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie 

transakcji bezgotówkowej – nie jest możliwa sama wypłata gotówki.  

2. Klienci Banku maja możliwość bezprowizyjnej wypłaty gotówki kartami płatniczymi: Visa Classic 

Debetowa, MasterCard Debetowa w bankomatach: 

a) Zrzeszenia Banku BPS S.A. 

b) innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami. 

3. Limit dla 1 transakcji zbliżeniowej przy pomocy karty VISA Classic Debetowa, MasterCard 

Debetowa oraz naklejki zbliżeniowej na terenie Polski wynosi 100,00 PLN. 
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9. 

Zlecenia płatnicze w krajowym obrocie płatniczym realizowane są w następujących 

terminach: 

I. Zlecenia płatnicze bezgotówkowe 

1) Zlecenia płatnicze składane w placówce Banku na rachunki prowadzone w innych 

bankach: 

a) złożone do godziny 14:00 – w tym samym dniu roboczym, 

b) złożone po godzinie 14:00 – w następnym dniu roboczym. 

2) Zlecenia płatnicze składane za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu na 

rachunki prowadzone w innych bankach: 

a) złożone do godziny 14:00 – w tym samym dniu roboczym, 

b) złożone po godzinie 14:00 – w następnym dniu roboczym. 

3) Zlecenia płatnicze składane w placówce Banku na rachunki prowadzone w Banku 

Spółdzielczym w Parczewie realizowane są w dniu ich złożenia. 

II. Zlecenia płatnicze gotówkowe (wpłaty gotówkowe) 

1) Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach: 

a) złożone do godziny 14:00 – w tym samym dniu roboczym, 

b) złożone po godzinie 14: 00 – w następnym dniu roboczym. 

2) Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Parczewie 

realizowane są w dniu ich złożenia. 

10. 

Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20.000 PLN należy zgłaszać co najmniej 

na 1 dzień roboczy w Oddziale Banku prowadzącym rachunek, przed dokonaniem 

wypłaty. 

 

II. Rachunki w walutach wymienialnych 

1. 

Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na rachunek oszczędnościowy płatny na każde 

żądanie 

dolary amerykańskie USD 10 USD 

euro EUR 10 EUR 

frank szwajcarski CHF 10 CHF 

funty brytyjskie GBP 10 GBP 

2. 

Minimalna wysokość wkładu na lokatach terminowych 

dolary amerykańskie USD 100 USD 

euro EUR 100 EUR 

frank szwajcarski CHF 100 CHF 

funty brytyjskie GBP 100 GBP 

3. 

1) Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 1.000 USD, 1000 EUR 1000 CHF i 500 GBP należy 

zgłaszać z wyprzedzeniem, co najmniej 5 dni roboczych w Oddziale Banku prowadzącym 

rachunek. 

2) Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji wypłat nieawizowanych. 

Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych i nie realizuje wypłat gotówkowych w bilonie walut 

wymienialnych. Kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank 

wypłaca w złotych. 

3) Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku: 

    * kupna/ sprzedaży dla dewiz – do rozliczeń operacji bezgotówkowych, 

    * kupna/ sprzedaży dla pieniędzy – do rozliczeń gotówkowych. 

 

4. Karta Visa Euro   
Wypłaty 

gotówkowe 

Transakcje 

bezgotówkowe* 
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10.000 EURO 15.000 EURO 

* - wypłaty gotówkowe obniżają dzienny limit transakcyjny 

 

 

III. Inne ustalenia 

1. 

Wysokość kwoty wolnej od zajęcia na podstawie 

sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego 

w każdym miesiącu kalendarzowym w którym 

obowiązuje zajęcie 
(do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany 

rok, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym 

wymiarze czasu pracy) 

 

2.100,00 PLN  

w każdym miesiącu kalendarzowym 

(minimalne wynagrodzenie w 2021r.: 

2.800 PLN) 
 

2. Kwota zapisu na wypadek śmierci  
 

nie więcej niż przypadające na ostatni miesiąc 

przed śmiercią właściciela wkładów 

dwudziestokrotne przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez 

wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego 

3. 

Obowiązkowy system gwarantowania środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny: 

Do wysokości równowartości 100.000  euro (łącznie z 

odsetkami naliczonymi zgodnie z umową – do dnia 

spełnienia warunku gwarancji 

 

100% 

 

KLIENCI INSTYTUCJONALNI 

I. Rachunki 
1. Minimalna wysokość wpłat na lokatę terminową 1.000,00 PLN 

2. 

Maksymalny dzienny limit transakcji 

dokonywanych kartami płatniczymi oraz za 

pomocą biometrii 

wypłat 

gotówkowych 

transakcji 

bezgotówkowych* 

Usługa Biometrii 2.000,00 PLN ---------------- 

VISA Business Debetowa 30.000,00 PLN 50.000,00 PLN 

MasterCard Business Debetowa PayPass 30.000,00 PLN 50.000,00 PLN 

Transakcje zbliżeniowe kartą MasterCard/Visa 

** 
100,00 PLN 

Karta kredytowa Visa Business Credit 50.000,00 PLN 50.000,00 PLN 

* wypłaty gotówkowe obniżają dzienny limit transakcji 

** limit pojedynczej (jednorazowej transakcji)  

3. 

Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20.000,00 PLN należy zgłaszać co 

najmniej na 1 dzień roboczy w Oddziale Banku prowadzącym rachunek, przed dokonaniem 

wypłaty. 
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4. 

Zlecenia płatnicze w krajowym obrocie płatniczym realizowane są w następujących 

terminach: 

I. Zlecenia płatnicze bezgotówkowe 

1) Zlecenia płatnicze składane w placówce Banku na rachunki prowadzone w innych 

bankach: 

a) złożone do godziny 14:00 – w tym samym dniu roboczym, 

b) złożone po godzinie 14:00 – w następnym dniu roboczym. 

2) Zlecenia płatnicze składane za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu na 

rachunki prowadzone w innych bankach: 

a) złożone do godziny 14:00 – w tym samym dniu roboczym, 

b) złożone po godzinie 14:00 – w następnym dniu roboczym. 

3) Zlecenia płatnicze składane w placówce Banku na rachunki prowadzone w Banku 

Spółdzielczym w Parczewie realizowane są w dniu ich złożenia. 

II. Zlecenia płatnicze gotówkowe (wpłaty gotówkowe) 

1) Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach: 

a) złożone do godziny 14:00 – w tym samym dniu roboczym, 

b) złożone po godzinie 14: 00 – w następnym dniu roboczym. 

Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Parczewie realizowane są 

w dniu ich złożenia. 

 

II. Rachunki w walutach wymienialnych 

1. 

Minimalna wysokość środków na rachunkach walutowych rozliczeniowych 

dolary amerykańskie USD 10 USD 

euro EUR 10 EUR 

frank szwajcarski CHF 10 CHF 

funty brytyjskie GBP 10 GBP 

2. 

Minimalna wysokość wkładu na lokatach terminowych 

dolary amerykańskie USD 100 USD 

euro EUR 100 EUR 

frank szwajcarski CHF 100 CHF 

funty brytyjskie GBP 100 GBP 

3. 

1) Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 1.000 USD, 1000 EUR 1000 CHF i 500 GBP należy zgłaszać z 

wyprzedzeniem, co najmniej 5 dni roboczych w Oddziale Banku prowadzącym rachunek. 

2) Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji wypłat nieawizowanych. 

Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych i nie realizuje wypłat gotówkowych w bilonie walut 

wymienialnych. Kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w 

złotych. 

3) Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku: 

    * kupna/ sprzedaży dla dewiz – do rozliczeń operacji bezgotówkowych, 

    * kupna/ sprzedaży dla pieniędzy – do rozliczeń gotówkowych. 

4. Karta Visa Business Euro 

Wypłaty 

gotówkowe 

Transakcje 

bezgotówkowe* 

10.000,00 EURO 15.000,00 EURO 

* wypłaty gotówkowe obniżają dzienny limit transakcji 

Parczew, dnia 29 stycznia 2021r.          

                                      Zarząd Banku Spółdzielczego   

                                                                                                     w  Parczewie 


