
Załącznik do uchwały Zarządu 
Banku Spółdzielczego w Skawinie 
Nr 3/26/2015 z dnia 13.04.2015 r. 

Bank Spółdzielczy w Skawinie 

 
  TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PONOSZONYCH W ZWIĄZKU Z WYDAWANIEM, OBSŁUGĄ    

I FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH  
 

OBOWIĄZUJE OD 1 MAJA 2015 ROKU 
 

I. KLIENCI INDYWIDUALNI 

 

Lp. Rodzaj usługi Stawka 

 
1. KARTY DEBETOWE  

(VISA Classic Debetowa, Visa PayWave) 
1) 

RACHUNKI ROR ROR STUDENT JUNIOR EKSTRA 

1.1 Wydanie/wznowienie karty  bez opłat bez opłat bez opłat 

1.2 Wydanie duplikatu karty  8,00 zł bez opłat bez opłat 

1.3 Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do 
rachunku 

 3,50zł 
2), 3) 

1,00 zł 
3) 

bez opłat 

1.4 Zmiana numeru PIN – w bankomatach świadczących taką usługę bez opłat  bez opłat bez opłat 

1.5 Transakcje bezgotówkowe bez opłat bez opłat bez opłat 

1.6 Transakcje gotówkowe:  
bez opłat bez opłat 

 
bez opłat  a) we wskazanych bankomatach grupy BPS i innych banków 

krajowych zgodnie z zawartymi umowami 
4)
 

 b) w innych bankomatach w kraju 4,00 zł bez opłat bez opłat 

 c) w bankomatach akceptujących kartę za granicą , od kwoty wypłaty 2%  min. 10,00 zł 2%  min. 10,00 zł bez opłat 

 d) w punktach akceptujących kartę  w kraju 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

 e) w punktach akceptujących kartę za granicą, od kwoty wypłaty  2% min. 10,00 zł 2% min. 10,00 zł bez opłat 
 f)  poprzez usługę Visa „Cash back” (wypłata gotówki w kasie 

placówki handlowo- usługowej) w Polsce 
2,00 zł 2,00 zł bez opłat 

 g) w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 
1.7 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 

5) 
bez opłat bez opłat bez opłat 

1.8 Zmiana danych użytkownika karty bez opłat bez opłat bez opłat 

1.9 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 5,00 zł bez opłat bez opłat 

1.10 Odblokowanie telefoniczne numeru PIN na wniosek użytkownika bez opłat bez opłat bez opłat 

1.11 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 1 000,00 zł bez opłat 

1.12 Czasowa blokada i odblokowanie karty  12,00 zł bez opłat bez opłat 

1.13 Zmiana limitów na karcie Bez opłat Bez opłat bez opłat 
 

Lp. 
Rodzaj usługi 

Stawka 
 

2.  KARTY KREDYTOWE VISA CREDIT 

2.1 Wydanie karty bez opłat 
2.2 wznowienie karty bez opłat 

2.3 Obsługa karty kredytowej:  

 
1) w pierwszym roku użytkowania,  

 
 

bez opłat 

2) od drugiego roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych 
obciążających rachunek karty wynosi: 

 

a) mniej niż 6 000 zł 54,00 zł 
 

b) co najmniej 6 000 zł bez opłat 

2.4 Wydanie karty dodatkowej bez opłat 

2.5 Obsługa karty dodatkowej bez opłat  
2.6 Wydanie duplikatu karty 5,00 zł  

2.7 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę bez opłat 

2.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika bez opłat 

2.9 Odblokowanie telefoniczne numeru PIN na wniosek użytkownika bez opłat 
2.10 Transakcje bezgotówkowe (dotyczy płatności dokonywanych w kraju i zagranicą) bez opłat 

2.11 Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków w kraju    
Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 

3% min 5,00 zł 

2.12 Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków za granicą   
Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 

3% min 10,00 zł 

2.13 Sprawdzenie salda w bankomacie 
5) 

bez opłat 

2.14 Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres  bez opłat  
2.15 

Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 
 

bez opłat 

2.16 Zmiana danych Użytkownika karty bez opłat 

2.17 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty  bez opłat 
2.18 Obsługa nieterminowej spłaty 

6) 
20,00 zł 

2.19 Minimalna spłata zadłużenia na karcie  
Uwaga: pobierana miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 

3% min. 40,00 zł 

2.20 Zmiana limitów na karcie bez opłat 
 
 
 



 

II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI 
 

Lp. Rodzaj usługi 
Stawka 

 VISA BUSINESS DEBETOWA 

1 Wydanie i wznowienie karty bez opłat 

2 Wydanie duplikatu karty  8,00 zł 

3 Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku 
7) 

3,50 zł  
4 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę bez opłat 

5 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 

6 

Wypłata gotówki;   
bez opłat a) we wskazanych bankomatach grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 

4) 

b) w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 

c) w bankomatach akceptujących kartę za granicą  2% min.10 zł 
d) w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł 

e) w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10,00 zł 

f) poprzez usługę VISA cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce 2,00 zł 

g) w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 
7 Sprawdzenie salda w bankomacie 

5)
 bez opłat 

9 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany (w 
placówce) 

3,00 zł 

10 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 5,00 zł 

11 Odblokowanie telefoniczne numeru PIN na wniosek użytkownika bez opłat 

12 Zmiana danych użytkownika karty bez opłat 

13 Usługa awaryjnej wypłaty gotówki za granicą po utracie karty 1 000 zł 

14 Usługa awaryjnego wydania karty za granicą po utracie karty 1 500 zł 

15 Czasowa blokada i odblokowanie karty 12,00 zł 
 
1)  

Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku -  3% wartości 
transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 

2)
 Promocja – opłata miesięczna za kartę wydaną do rachunku ROR 2,00 zł/m-c. Promocja obowiązuje do czasu odwołania 

3)
 Promocja  - opłata nie jest w przypadku dokonania w danym miesiącu kalendarzowym płatności bezgotówkowych kartą na łączną kwotę minimum 
500 zł. Promocja obowiązuje do czasu odwołania. 

4)  
lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku BPS SA  

5)  
usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 

6)  
kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową   

7)  
Promocja – opłata nie jest pobierana w przypadku dokonania w danym miesiącu kalendarzowym płatności bezgotówkowych kartą na łączną kwotę 
minimum 2 500 zł. Promocja obowiązuje do czasu odwołania. 

 
 

 

 


