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Skawina 3 sierpnia 2020 r. 

 
Szanowni Państwo, 
 

Bank Spółdzielczy w Skawinie niniejszym zawiadamia, że Zarząd Banku podjął decyzję o 

zmianie obowiązującej w Banku Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe.  

 

Z dniem 5 października 2020 r. podwyższeniu ulegną następujące opłaty związane z obsługą 

rachunków: 

1. Opłata stała za realizację zleceń stałych z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, 

składanych w placówkach Banku – podwyższenie do 12 zł miesięcznie. Bank pobiera wyłączenie 

opłatę stałą za korzystanie z usługi zleceń stałych, realizacja przelewów w jej ramach następuje 

natomiast bezpłatnie,  niezależnie od ilości zleceń; 

2. Podwyższona zostanie opłata za komunikaty SMS w usłudze SMS z 0,20 zł do 0,50 zł za każdy 

przesłany komunikat; 

3. Wprowadzona zostanie opłata za komunikaty SMS do autoryzacji zleceń składanych w bankowości 

elektronicznej w wysokości 0,50 zł za każdy SMS. Opłata została wprowadzona w związku z 

wdrożeniem przez Bank alternatywnej, bezpłatnej aplikacji do autoryzacji zleceń MobilNet. W 

związku z powyższym zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy potwierdzania zleceń 

realizowanych w bankowości elektronicznej. Szczegółowe informacje na temat aplikacji i jej 

instalacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem www.bs-

skawina.com.pl  

Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, tj. do dnia  

4 października 2020 r. włącznie : 

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.  

 

Pełna informacja o wysokości obowiązujących w Banku opłat i prowizji dostępna jest w placówkach 
Banku oraz na stronie internetowej www.bs-skawina.com.pl. 

 
Z wyrazami szacunku 

 Zarząd Banku Spółdzielczego  
          w Skawinie 

Nr KRS 0000139487  

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia 

NIP: 675-100-28-99 
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