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Skawina, dnia 10 maja 2021 r. 

 
Szanowni Państwo, 
 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie niniejszym zawiadamia, że z dniem 10 maja 2021 r. 

obowiązująca dotychczas Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, zostaje zastąpiona przez  dwa 

odrębne  dokumenty: 

1) Taryfę prowizji i opłat za czynności bankowe dla klientów indywidualnych; 

2) Taryfę prowizji i opłat za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych.  

 

Przyjęcie nowej Taryfy związane jest z wprowadzeniem do oferty nowych produktów, takich jak: 

1. Możliwość realizacji przelewów w walutach wymienialnych (EUR, USD, GBP) w systemie 

bankowości elektronicznej; 

2. Możliwość realizacji przelewów w systemie SORBNET, przy czym zlecenia przelewów na 

kwotę 1 mln zł lub wyższą będą obowiązkowo realizowane przez ten system.  Opłata za 

przelew wynosi 35 zł; 

3. Wyłącznie dla Klientów instytucjonalnych - rachunki pomocnicze w walutach wymienialnych 

(EUR, USD, GBP), przy czym Bank nie wprowadził obrotu gotówkowego w walutach 

wymienialnych, jedynie obrót bezgotówkowy. 

 

Ponadto zmianie ulegają niektóre opłaty i prowizje dla Klientów instytucjonalnych, które od dnia  

10 maja 2021 r., wynosić będą: 

1. opłata za zmianę wzorów podpisów do rachunku - 50 zł; 

2. opłata za realizację tytułu wykonawczego ( dotychczas: Przekazanie środków (przelew) na 

rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym/ zabezpieczającym) – 

50 zł; 

3. miesięczna opłata za użytkowanie karty płatniczej – 6 zł (nadal obowiązuje promocja, zgodnie 

z którą opłata nie jest pobierana w przypadku dokonania płatności bezgotówkowych kartą  

na łączną kwotę minimum 2 500 zł, które zostały zaksięgowane na rachunku Klienta w danym 

miesiącu kalendarzowym); 

4. zniesione zostały natomiast opłaty za przelewy walutowe otrzymywane na rachunki  

w naszym Banku. Obecnie Bank nie pobiera opłat za realizację przelewu walutowego 

otrzymanego. 

 

Natomiast z dniem 1 czerwca 2021 r. wejdzie z życie zryczałtowana opłata za wyciągi bankowe 

sporządzane częściej niż raz w miesiącu (dzienne/tygodniowe/dwutygodniowe), wysyłane pocztą lub 

odbierane w placówkach Banku, w wysokości 150 zł miesięcznie. Opłata ta została wprowadzona  

z uwagi na wysokie koszty ponoszone przez Bank, związane z drukowaniem i wysyłką dokumentów 

papierowych.  

W związku z powyższym proponujemy Państwu przejście na bankowość elektroniczną, w której 

istnieje możliwość generowania i drukowania wyciągów za dowolny okres we własnym zakresie lub 
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skorzystanie z bezpłatnych wyciągów miesięcznych (dla tych Klientów, którzy nie chcą korzystać  

z bankowości elektronicznej). W tym celu prosimy o kontakt z dowolną placówką naszego Banku  

i wydanie stosowanej dyspozycji, tj.: 

- aktywacji systemu bankowości elektronicznej z jednoczesną rezygnacją z wyciągów w formie 

papierowej lub  

- zmiany wyciągu na miesięczny.  

Opłata zostanie pobrana również w przypadku tych Klientów, którzy korzystając z bankowości 

elektronicznej, nie złożyli rezygnacji z otrzymywania wyciągów w formie papierowej i nadal je 

otrzymują.  Wysokość opłaty jest w tym przypadku różna, w zależności od częstotliwości 

generowania wyciągów: 

- opłata zryczałtowana w wysokości 150 zł miesięcznie za wyciągi bankowe sporządzane częściej 

niż raz w miesiącu (dzienne/tygodniowe/dwutygodniowe); 

- 10 zł za wyciąg miesięczny. 

Również Ci klienci, chcąc uniknąć dodatkowych opłat, powinni złożyć w Banku rezygnację  

z otrzymywania wyciągów w formie papierowej. 

Wszelkich informacji na temat korzystania z systemów bankowości elektronicznej udzielą 

Państwu pracownicy naszych placówek, ponadto dostępne są one również na  stronie internetowej 

Banku pod adresem www.bs-skawina.com.pl . W przypadku nie złożenia jednej z dwóch w/w 

dyspozycji, począwszy od miesiąca czerwca, Bank będzie pobierał opłatę zryczałtowaną. 

Jednocześnie informujemy, że w związku z wprowadzeniem nowych produktów, o których 

mowa w niniejszym komunikacie, zmianie uległ „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków 

bankowych dla klientów instytucjonalnych”. Treść nowego Regulaminu znajduj się na stronie 

internetowej Banku. 

Posiadacz rachunku ma prawo w terminie 14 dnia od otrzymania niniejszej informacji do 

wypowiedzenia Umowy rachunku. 

 
Brak wypowiedzenia Umowy  skutkuje akceptacją powyższych zmian prowizji i opłat oraz 
Regulaminu.  

 

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 
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