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Skawina 28.11.2019 r. 
 
Szanowni Państwo, 
 
Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie uprzejmie informuje, że: 

1)  od dnia 15 grudnia 2019 r. zmianie ulegnie obowiązująca w Banku Taryfa prowizji i opłat za 

czynności bankowe w związku z jej dostosowaniem do Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r.  Zmianie (obniżeniu) ulegnie 

wysokość opłat za realizację przelewów walutowych SEPA składanych w Banku. Zniesiona 

zostanie opłata od przelewów otrzymywanych od banków zagranicznych z obszaru EOG  

w walucie EUR. W pozostałym zakresie opłata pozostaje bez zmian. Obniżeniu ulegną również 

opłaty od transakcji gotówkowych dokonywanych kartą płatniczą w bankomatach za granicą, 

poprzez ich zrównanie z opłatą od wypłat dokonywanych w obcych bankomatach w kraju, tj. do 

wysokości 6 zł od wypłaty. 

2) Ponadto od dnia 15 grudnia 2019 podwyższona zostanie opłata od wpłat gotówkowych na 

rachunki rozliczeniowe (rachunki klientów instytucjonalnych) dokonywane przez osoby trzecie -  

z 0,7% min 2,80 zł na 0,7% min 3,50 zł; 

3) od dnia 15 lutego 2020 r. obowiązywać będą  następujące zmiany w opłatach: 

-  pobierana będzie  opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego, 

wpływającego na rachunek w naszym Banku w wysokości 35 zł od każdego otrzymanego 

przelewu. Opłata związana jest z obsługą takiego świadczenia przez Bank, tj. rozliczeniem 

należności publicznoprawnych (naliczeniem i pobraniem zaliczki na podatek dochodowy i składki  

zdrowotnej oraz odprowadzeniem tych należności do Urzędu Skarbowego i ZUS).  

- wprowadzona zostanie opłata za przewalutowanie transakcji wpływających na rachunek  

w naszym Banku, realizowanych w walucie innej niż PLN, w wysokości 10 zł. 

- inne zmiany, głównie o charakterze porządkującym, dotyczące pobieranych przez Bank opłat za 

wyciągi, duplikaty wyciągów i zestawienia opłat (historię rachunku), wydawanych na wniosek 

Posiadacza rachunku. Zgodnie z przyjętym przez Bank rozwiązaniem, Posiadacz rachunku, który 

korzysta z systemu bankowości elektronicznej, ma w tym systemie udostępnione bezpłatne 

wyciągi. Jeżeli osoba taka złoży w Banku zlecenie dostarczania jej, oprócz wyciągów dostępnych 

w systemie bankowości elektronicznej, miesięcznych wyciągów w formie papierowej, 

przesyłanych pocztą listem zwykłym lub odbieranych osobiście w placówce Banku, zostanie 

obciążana opłatą w wysokości 10 zł za wciąg. Posiadacze rachunków nie posiadający aktywnej 

usługi bankowości elektronicznej nadal otrzymywać będą miesięczne wyciągi bezpłatnie, 

natomiast w przypadku, gdyby Posiadacz rachunku chciał otrzymywać papierowy wyciąg z 

większą częstotliwością niż miesięczna i złoży taką dyspozycję w Banku, Bank pobierał będzie 

opłatę w wysokości 10 zł za wyciąg.  Dotychczas obowiązująca opłata za sporządzenie 

miesięcznego wyciągu w formie papierowej na wniosek Klienta posiadającego dostęp do 

systemu bankowości elektronicznej wynosiła 50 zł. Zmieni się również zasada naliczania opłat za 

wydanie zestawienia opłat (historii rachunku) na wniosek Posiadacza rachunku. Obowiązująca 

dotychczas wysokość opłaty to : za zestawienie dzienne 5 zł, za zestawienie miesięczne lub 

roczne 50 zł. Obecnie opłata wyniesie 10 zł za każdy rozpoczęty miesiąc zestawienia. Dodatkowo 
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wprowadzona została opłata za wydanie duplikatu wyciągu na wniosek Posiadacza rachunku w 

wysokości 10 zł. 

W załączeniu przesyłamy wyciąg z Taryfy  prowizji i opłat za czynności bankowe prezentujący 

nowe opłaty i prowizje. Cała Taryfa prowizji i opłat dostępna będzie na stronie internetowej Banku 

pod adresem www.bs-skawina.com.pl oraz w placówkach Banku. 

 W związku z wprowadzeniem w/w zmian do Taryfy niniejszym informujemy, że Posiadacz 

rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian: 

1)  wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
2) zgłosić sprzeciw wobec wprowadzanych zmian nie wypowiadając Umowy. W takim przypadku 

Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 
 
Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.  

 
Zmiany opisane w pkt.1 i 2 wejdą w życie w dniu 15 grudnia 2019, natomiast zmiany 

przedstawione w pkt.3, wejdą w życie  15 lutego 2020 r. 
                

11. 

Wyciąg z rachunku bankowego:  

1) wyciąg za dowolny okres dostępny w systemie eBankNet / eCorpoNet  (dla klientów korzystających z usługi 
bankowości elektronicznej) 

bez opłat 

2) wyciąg miesięczny w formie papierowej wysłany listem zwykłym lub odbierany w placówce Banku:  

a) dla klientów nie korzystających z usługi bankowości elektronicznej eBankNet / eCorpoNet bez opłat 

b) dla klientów korzystających z usługi bankowości elektronicznej  eBankNet / eCorpoNet  10,00 zł 

3) duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 10,00 zł za wyciąg 

4) wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu (np. dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy) wysyłany 
pocztą lub odbierany w placówce Banku 

10,00 zł za wyciąg 

12.  Sporządzenie odpisów dowodu do wyciągu 5,00 zł za dokument 

13. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (wydruk historii rachunku)  na wniosek Posiadacza rachunku: 10,00 zł za każdy 
rozpoczęty miesiąc   

    

Lp. Rodzaj usługi Stawka prowizji lub opłat 

I PRZELEWY W WALUCIE OBCEJ 

1. 

Polecenie przelewu SEPA składane w placówkach Banku:  

a) z rachunków: ROR, ROR AKTYWNY, ROR VIP 5,00 zł 
b) z rachunków ROR STUDENT,  bez opłat 
c) z podstawowego rachunku płatniczego (PRP) Bez opłat 4) / 5,00 zł 

d) z rachunków rozliczeniowych 5,00 zł 

2.  

Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych w walucie innej niż PLN lub 
EUR) / polecenie wypłaty 1)  

 

1) polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi 
w grupie BPS 

16,00 zł 4) 

2) pozostałe polecenia przelewu w walucie obcej / polecenie wypłaty  0,25% min.30 zł max 300 zł od 
transakcji 4) 

3. 

 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego 
1) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR  bez opłat  

2) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR 0,1% min.20,00 zł, max 100,00 zł   
3) z banków zagranicznych spoza EOG 0,1% min.20,00 zł, max 100,00 zł 

  
4. 
 

Dodatkowe opłaty:  
1) Zwrot niepodjętej kwoty przekazu  0,15% min.20 zł, max 100 zł 

2) Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Klienta 2) 100 + koszty banków trzecich 

3) Realizacja polecenia przelewów w trybie niestandardowym („pilnym”)w placówce 
Banku dostępna w EUR, USD, GBP, PLN 

160,00 zł 

4) Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR 80 zł 

5) Zmiana/ korekta/ odwołanie zrealizowanego polecenia przelewu, wykonane na zlecenie 
Klienta 

100 zł + koszty banków trzecich 

6) Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego 35 zł od otrzymanego przelewu 
7) Opłata za przewalutowanie (opłata od transakcji realizowanych w innej walucie niż 

waluta rachunku) 
10,00 zł 

5. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 10,00 zł 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego  
          w Skawinie 
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