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Bogata oferta dla firm 
 

KONTO Z LIMITEM 
 

 otwarcie rachunku – bez opłat 

 pierwsza wpłata, jakiej należy dokonać na rachunek to 100 zł 

 miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: 

- bez aktywacji systemu internetowego – 32 zł 

- z aktywacją systemu internetowego – 27 zł 

 od wypłat gotówkowych 0,2 % od kwoty, nie mniej niż 5 zł 

 wpłaty gotówkowe – bez opłat 

 polecenia przelewu z rachunku: 

-    na rachunki prowadzone w BS: 

 za każdą złożoną dyspozycję przelewu pomiędzy rachunkami  

oszczędnościowymi a bieżącymi tego samego posiadacza rachunku – 0,4% 

 pomiędzy pozostałymi rachunkami – bez opłat 

-    na rachunki prowadzone w innych bankach: 

 przelew realizowany poza systemem internetowym – 2 zł 

 przelew realizowany przez system internetowy eBankNet – 0,50 zł 

 przelew realizowany przez system internetowy eCorpoNet - 2,50 zł 

 dodatkowa usługa w postaci stałych zleceń: 

- opłata stała – 4 zł / miesiąc 

- realizacja przelewów – bez opłat 

 

KREDYT W RACHUNKU (LIMIT) 
 

W wielu firmach o dobrej kondycji finansowej może przejściowo brakować środków obrotowych na rachunku 

czy w kasie. W takiej sytuacji, dobrym rozwiązaniem jest kredyt w rachunku bieżącym, który daje możliwość 

dokonywania płatności do wysokości ustalonego limitu kredytowego udzielonego przez Bank. W okresie 

obowiązywania umowy kredytowej firma może mieć wielokrotnie saldo ujemne na rachunku, każdorazowo, 

maksymalnie do ustalonej w umowie wysokości. Oznacza to, że każde zasilenie rachunku powoduje ponowne 

zwiększenie środków do wykorzystania. Spłata kredytu następuje automatycznie z bieżących wpływów. Kredyt 

w rachunku bieżącym udzielamy w PLN, na okres do 1 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.  

Oprocentowanie kredytów w rachunku – ustalane indywidualnie, opłata przygotowawcza 0,5% wnioskowanej 

kwoty kredytu, nie mniej niż 100 zł, prowizja negocjowana od 2% do 3%. Gwarantowana szybka decyzja 

kredytowa. 

 

KARTY PŁATNICZE 
 

Międzynarodowa karta płatnicza VISA Business Debetowa to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek 

płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Dzięki niej możesz: 

- bez prowizji płacić za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych z emblematem VISA, 

- dokonywać transakcji w Internecie, 

- wypłacać gotówkę w bankomatach oznaczonych emblematem VISA lub PLUS, w tym bez prowizji  

z urządzeń m.in. Spółdzielczej Sieci Bankomatów w całej Polsce. Najbardziej aktualna lista 

bezprowizyjnych bankomatów znajduje się na stronie www.GrupaBPS.pl, 

- wypłacać gotówkę w placówkach członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA, 

- doładować telefon komórkowy w bankomatach świadczących taką usługę, 

- sprawdzać wysokość wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę, 

- dokonać awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za 

granicą. 
 

 wydanie karty Visa Business Debetowa – bez opłat 

 miesięczna opłata za posiadanie karty – 0 zł dokonując płatności bezgotówkowych na kwotę min. 2.500 zł  

w danym miesiącu, w przeciwnym razie - 3,50 zł / m-c. 
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BANKOWOŚĆ INTERNETOWA 
 

Systemy eBankNet oraz eCorpoNet to nowoczesne, internetowe systemy komunikacji z bankiem, które 

umożliwiają dokonywanie szeregu operacji finansowych i pomocniczych bez konieczności odwiedzenia 

placówki bankowej.  
 

 System eBankNet - polecany dla małych i średnich przedsiębiorstw 

Instrukcję użytkownika z zakresu obsługi klienta internetowego umieszczono na stronie www.e.bs-

skawina.com.pl. System jest prosty w obsłudze i wykorzystywany także do kont rozliczeniowo-

oszczędnościowych. Po aktywacji systemu następuje obniżenie prowizji za: 

- prowadzenie rachunku bieżącego do poziomu 27 zł / miesiąc 

- przelewy internetowe 0,50 zł / przelew  
 

System eCorpoNet - polecany dla dużych przedsiębiorców oraz firm składających dyspozycje przy 

użyciu więcej niż jednego podpisu 

 W ramach Systemu eCorpoNet udostępniamy Klientowi m. in.: 

- informacje o stanie rachunków bankowych (wyciągi bankowe), 

- możliwość składania zleceń płatniczych (poleceń przelewu) w obrocie krajowym, w walucie 

polskiej, 

- możliwość tworzenia bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje, 

- możliwość eksportu operacji na wyciągu do systemu finansowo - księgowego Klienta, 

- konfiguracja uprawnień użytkowników do rachunku. 

 Aktywacja Systemu Bankowości Internetowej eCorpoNet – bez opłat 

 Instrukcja dotyczącą zasad aktywacji i użytkowania Systemu eCorpoNet w formie elektronicznej – bez opłat 

 Szkolenie z obsługi systemu przeprowadzone na życzenie Klienta przez pracownika Banku – 120 zł 

 Stała opłata miesięczna za korzystanie z systemu – 30 zł 

 Realizacja przelewów: 

- za każdą złożoną dyspozycję przelewu na rachunki prowadzone w BS – bez opłat 

- za każdą złożoną dyspozycję przelewu na rachunki prowadzone w innych bankach – 2,50 zł 

 

INFORMACJE SMS 
 

SMS Banking to kanał komunikacji Banku z Klientem w postaci krótkich wiadomości tekstowych.  

W odpowiedzi na odpowiednio sformułowaną wiadomość SMS przesłaną przez Klienta na numer telefonu 661-

000-030, Bank wysyła zwrotnego SMS-a z żądanymi informacjami. Można także zlecić automatyczne wysyłanie 

wiadomości informujących Klienta o jego saldzie na początek dnia, zmianie salda, a także o wykonanych 

operacjach kartowych. Korzystanie z telefonicznej informacji SMS - 0,20 zł / SMS 

 

KREDYTY INWESTYCYJNE 
 

Przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie 

nowego lub trwałe zwiększenie majątku Klienta np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, 

nieruchomości itp. Kredyt inwestycyjny udzielany jest w PLN, do 15 lat (w uzasadnionych przypadkach okres 

kredytowania może ulec wydłużeniu). Wymagany udział środków własnych 20%  inwestycji. Forma spłaty 

kredytu ustalana jest indywidualnie z klientem w postaci rat równych lub malejących, spłacane miesięcznie lub 

kwartalnie z możliwością karencji w spłacie kapitału nawet do 24 miesięcy. 

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych: WIBOR 3M + marża do negocjacji ustalana indywidualnie, opłata 

przygotowawcza 0,5% wnioskowanej kwoty kredytu, nie mniej niż 100 zł, prowizja negocjowana od 2% do 3%. 

Możliwe formy zabezpieczenia powyższych kredytów: weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na 

zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, blokada 

środków na rachunku bankowym, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne 

dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.  

Gwarantowana szybka decyzja kredytowa. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
do Banku Spółdzielczego w Skawinie 
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