
Załącznik do Uchwały Nr 68 Zarządu Banku Spółdzielczego  

we Włoszczowie z dnia 10.12.2019r. 
TARYFA PROWIZJI I OPŁAT 

ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W ZAKRESIE PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO 
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM WE WŁOSZCZOWIE 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
 Tryb 

pobierania 

Opłata w zł  

Prowizja w % 

OBSŁUGA PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO 

I Opłaty za prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego 

1 Prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego  miesięcznie 0,00 zł 

II Wpłaty  i wypłaty 

1 Wpłata gotówki jednorazowo 0,00 zł 

2 Wypłata gotówki  jednorazowo 0,00 zł 

III 
Polecenie przelewu, w tym zlecenie stałe - realizacja dyspozycji przekazania środków z podstawowego 

rachunku płatniczego, złożonej w jednostce Banku oraz za pośrednictwem bankowości internetowej 

1 
Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego,  polecenia przelewu w systemie 

ELIXIR, w tym zlecenia stałego na rachunki w innych bankach  
  

1.1 pierwszych pięć transakcji dokonanych w ciągu miesiąca kalendarzowego  za przelew 

za zlecenie 

0,00 zł 

1.2 
za szóstą i każdą kolejną transakcję dokonaną w ciągu miesiąca kalendarzowego w 

formie:  
  

1.2.1 polecenia przelewu  złożonego w formie papierowej, w jednostce Banku,   

z zastrzeżeniem poz. 1.2.2 oraz 1.2.3 

za przelew 

 

3,00 zł 

1.2.2 polecenia przelewu  za opłaty telekomunikacyjne i abonament RTV,  

 złożonego w jednostce Banku 

za przelew 

 

1,00 zł 

1.2.3 polecenia przelewu wewnętrznego  na inne rachunki prowadzone w Banku za przelew 0,00 zł 

1.2.4 polecenia przelewu  w systemie bankowości internetowej za przelew 

 

0,00 zł 

1.2.5 zlecenia stałego w systemie bankowości internetowej, na rachunki:   

1.2.5.1      - prowadzone w Banku (w tym z tyt. spłaty kredytu) za zlecenie 0,00 zł 

1.2.5.2      - prowadzone w innych bankach  0,50 zł 

1.2.6 zlecenia stałego w placówce Banku, na rachunki   

1.2.6.1       - prowadzone w Banku (w tym z tyt. spłaty kredytu) za zlecenie 1,00 zł 

1.2.6.2       - prowadzone w innych bankach  2,00 zł 

2 Złożenie dyspozycji/odwołanie zlecenia stałego  za zlecenie 0,00 zł 

IV Polecenie zapłaty 

1 Rejestracja polecenia zapłaty jednorazowo 0,00 zł 

2 Realizacja polecenia zapłaty  za zlecenie 0,00 zł 

USŁUGA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ eBankNet 

1 
Abonament miesięczny za korzystanie z Usługi eBankNet (bez względu na ilość 

udostępnionych rachunków) 

miesięcznie 
0,00 zł 

2 Autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS za każdy SMS 0,00 zł 

3 Za wydanie Karty kodów jednorazowych jednorazowo 0,00 zł 

4 Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku jednorazowo 0,00 zł 

5 Wydanie pierwszego identyfikatora/loginu dla każdego z użytkowników jednorazowo 0,00 zł 

6 Wydanie każdego kolejnego identyfikatora/loginu jednorazowo 0,00 zł 

7 Zmiana w karcie upoważnień jednorazowo 0,00 zł 

KARTY PŁATNICZE 

I Karta Visa Paywave PRP 

1 Wydanie karty  jednorazowo 0,00 zł 

2 Wznowienie karty jednorazowo 0,00 zł 

3 Opłata  miesięczna  za posiadanie karty Visa Paywave PRP miesięcznie 0,00 zł 

4 Wydanie duplikatu karty Visa Paywave PRP jednorazowo 0,00 zł 



5 Transakcje bezgotówkowe   

5.1       - w punktach handlowo-usługowych w kraju od transakcji 0,00 zł 

5.2 
     - w punktach handlowo-usługowych za granicą 
UWAGA: W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do 

którego została wydana  karta pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3,00 % wartości transakcji. 

od transakcji 
0,00 zł 

6 Wypłata gotówki   

6.1 w bankomatach Banku Spółdzielczego we Włoszczowie od transakcji 0,00 zł 

6.2 w innych bankomatach w kraju   

6.2.1 pierwszych pięć transakcji dokonanych w ciągu miesiąca kalendarzowego  od transakcji 0,00 zł 

6.2.2 

za  szóstą i każdą kolejną transakcję dokonaną w ciągu miesiąca kalendarzowego   
UWAGA: Opłatę pobiera się po wykonaniu pięciu transakcji płatniczych przy użyciu bankomatów lub 

wpłatomatów (tj. wpłaty lub wypłaty gotówki), przy czym za transakcje dokonane w bankomatach 

Zrzeszenia opłata będzie pobierana od dnia 01.07.2020 roku. 

od transakcji 

4,00 zł 

6.3 w  bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 4,00 zł 

6.4 
w punktach akceptujących kartę za granicą 
UWAGA: W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do 

którego została wydana  karta, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku –  3,00 % wartości transakcji. 

 

od 

transakcji 

5 ,00 zł 

6.5 przez usługę CASH BACK (wypłata gotówki przy realizacji transakcji 

bezgotówkowej) 
od transakcji 0,00 zł 

7 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie jednorazowo 0,00 zł 

8 Zmiana danych Użytkownika karty  jednorazowo 0,00 zł 

9 Powtórne  generowanie  i wysyłka  numeru PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo 0,00 zł 

10 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo 0,00 zł 

11 
Zmiana numeru PIN w bankomacie 
UWAGA: Usługa dostępna w bankomatach świadczących taką usługę. 

jednorazowo 
0,00 zł 

12 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty  od transakcji 1 000,00 zł 

INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI 

1 Powiadamianie SMS zbiorczo-za 

każdy SMS, 

ostatniego dnia 

miesiąca 

0,30 zł 

2 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (wyciąg miesięczny) jednorazowo 0,00 zł 

3 
Wystawienie zaświadczenia na temat podstawowego rachunku płatniczego na 

pisemny wniosek Posiadacza rachunku 

jednorazowo 
0,00 zł 

4 
Udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania  podstawowym rachunkiem 

płatniczym    w trakcie  trwania umowy 

jednorazowo 
0,00 zł 

5 
Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci bądź zmiana dyspozycji 

za dokument 
15,00 zł 

Uwagi  

1. Bank może zaproponować Posiadaczowi rachunku zmianę niniejszej Taryfy prowizji i opłat. 

2. O zakresie wprowadzanych zmian Bank zawiadamia pisemnie Posiadacza rachunku, w terminie nie później 

niż dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. 

3. Bank informuje Posiadacza rachunku o zmianach Taryfy prowizji i opłat przekazując informacje na 

trwałym nośniku informacji: 

1) pocztą elektroniczną – na wniosek Posiadacza rachunku, o ile w Umowie przewidziano taki sposób 

komunikacji albo na wskazany przez Posiadacza rachunku adres poczty elektronicznej (wniosek 

złożony w jednostce Banku); 

   2) za pośrednictwem wybranego przez Bank operatora pocztowego; 

3) podczas wizyty Posiadacza rachunku lub pełnomocnika, o ile zakres pełnomocnictwa na to pozwala, w 

Banku do rąk własnych za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 

4. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze 

skutkiem natychmiastowym. 

5. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z 

dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 

6. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją. 
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