
  

     32-050 Skawina, Rynek 19                                                 rok założenia 1902 
  

 

www.bs-skawina.com.pl 

e-mail: bs-skawina@bs-skawina.com.pl 

Centrala 012 276-38-16, fax 012 276-20-45 

Kredyty 012 276-21-71 
 

 

Skawina, dnia 31 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 została 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 następujących usług: 

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

elektronicznej: 

1) Polecenia przelewu SEPA składane w systemie bankowości elektronicznej:  

a) do banków krajowych - 5,00 zł 

b) do banków zagranicznych:  

-  z rachunków :  ROR, ROR AKTYWNY, PRP - 0,50 zł 

- z rachunków: JUNIOR EKSTRA, ROR STUDENT, ROR VIP - bez opłat 

2) Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych w walucie innej niż PLN 

lub EUR) / polecenie wypłaty składane w systemie bankowości elektronicznej - 0,25% min.30 zł 

max 300 zł od transakcji 

2. 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; 

 

Ponadto informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2021 r. zmianie ulegną  następujące opłaty  

i prowizje dla Klientów indywidulanych: 

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

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

podwyższenie opłaty z 5 zł na 15 zł; 

2. miesięczna opłata za użytkowanie karty płatniczej wydanej do rachunków ROR, ROR Aktywny  

i ROR VIP – podwyższenie opłaty z 3,50 zł na 6 zł (nadal obowiązuje promocja, zgodnie z którą 

opłata nie jest pobierana w przypadku dokonania płatności bezgotówkowych kartą na łączną 

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

kalendarzowym); 

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

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

otrzymanego. 

Jednocześnie informujemy Państwa o planowanym udostępnieniu przez Bank nowej 

funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej eBankNet. Wszystkim Klientom korzystającym  

z systemu eBankNet i posiadającym w Banku kredyt przypisany do tego samego modulo co rachunek, 
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do którego aktywowano System, zostanie udostępniony podgląd kredytu, w tym np. możliwość 

sprawdzenia wysokości najbliższej raty, czy historii spłat. Udostępnienie tej funkcjonalności nie jest 

jednak możliwe dla Posiadaczy indywidualnych rachunków, którzy kredyt zaciągnęli np. ze 

współmałżonkiem. Kredyt taki ewidencjonowany jest wówczas na odrębnym modulo  

i nie może zostać udostępniony w bankowości elektronicznej przypisanej do indywidualnego 

rachunku ROR jednego ze Współkredytobiorców. Podobnie jest w przypadku, jeżeli rachunek jest 

prowadzony dla dwóch osób, a kredyt został zaciągnięty tylko przez jedną z nich – również nie ma 

wówczas możliwości podpięcia kredytu do systemu bankowości elektronicznej  powiązanej z tym 

rachunkiem. 

Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Taryfy prowizji i 

opłat, tj. do dnia 31 lipca 2021 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 treść Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dla klientów indywidualnych  dostępna jest 
w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem www.bs-skawina.com.pl. 

 

 

 
Z wyrazami szacunku 

 Zarząd Banku Spółdzielczego  
          w Skawinie 
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