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Reszel, październik 2019 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że z dniem 15.12.2019 r. wejdzie w życie zmieniona Taryfa 

opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych. 

 

Wprowadzenie zmian wiąże się m. in. z uchwaleniem w dniu 19 marca 2019 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności transgranicznych 

i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii, zmieniające Rozporządzenie (WE)  

nr 924/2009.  

Rozporządzenie zobowiązuje Bank do zrównania wysokości opłat za płatności transgraniczne w euro 

 z opłatami pobieranymi za odpowiadające im płatności krajowe w walucie danego państwa członkowskiego, 

tj. zrównanie opłat przelewów krajowych w PLN (np. ELIXIR) z płatnościami w EUR realizowanymi na 

terenie EOG (SEPA).  

 

W związku z powyższym, w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów 

indywidualnych  zmianie uległy następujące pozycje: 

 

1. TAB. 1 Konta osobiste otrzymuje nowe brzmienie: 
 

Lp. 
Rodzaj usług 

(czynności) 

Tryb 

pobierania  

Stawka  

POL-Konto 

JUNIOR 1) 

POL- Konto 

MŁODZIEŻO

WE 1) 

POL-

KONTO 1) 

POL- Konto 

SENIOR 1) 
PRP 2) 

1. 
Prowadzenie rachunku 

płatniczego 3)  
miesięcznie 0 zł 3 zł 7 zł 4 zł 0 zł 

2. Elektroniczne kanały dostępu 

2.1 Usługa bankowości elektronicznej: 

2.1.1 

dostęp do systemu 

bankowości 

elektronicznej 

 

- 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.1.2 
dostęp do bankowości 

mobilnej 
- 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.1.3 
udostepnienie usługi 

SMS 
- 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

Lp. 
Rodzaj usług 

(czynności) 

Tryb 

pobierania  

Stawka  

POL-Konto 

JUNIOR 1) 

POL- Konto 

MŁODZIEŻO

WE 1) 

POL-

KONTO 1) 

POL- Konto 

SENIOR 1) 
PRP 2) 

2.1.4 

korzystanie z usługi 

bankowości 

elektronicznej 

miesięczne - 0 zł 1 zł 1 zł 0 zł 

2.1.5 

powtórne 

wygenerowanie 

identyfikatora i/ lub 

hasła 4) 

za czynność - 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

2.1.6 

przeprowadzenie 

autoryzacji przelewu lub 

zlecenia stałego przy 

użyciu kodu  

jednorazowego w 

postaci SMS 

za sms 

 
- 

 

5 kodów SMS 

w m- cu 

darmowych, 

każdy kolejny 

0,20 zł 

 

 

5 kodów SMS 

w m- cu 

darmowych, 

każdy kolejny 

0,20 zł 

5 kodów SMS w 

m- cu 

darmowych, 

każdy kolejny 

0,20 zł 

 

0 zł 

2.1.7 

zmiana osób 

uprawnionych do 

korzystania z systemu, 

podpisywania i 

zatwierdzania 

przelewów/ zleceń 

stałych 

za czynność - 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł 

2.1.8 zablokowanie dostępu  - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.1.9 
odblokowanie dostępu 

do systemu 
za czynność - 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł 

2.2 

Powiadamianie SMS 

 

/darmowe sms-y liczone 

łącznie dla wszystkich 

rachunków 

udostępnionych w 

systemie bankowości 

elektronicznej EBO/ 

za  SMS  0 zł 

2 sms-y w m- 

cu darmowe, 

każdy kolejny 

0,30 zł 

2 sms-y w m- 

cu darmowe, 

każdy kolejny 

0,30 zł 

2 sms-y w m- cu 

darmowe, każdy 

kolejny 0,30 zł 

0 zł 

2.3 
Usługa bankowości 

telefonicznej „na hasło” 
miesięcznie 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

3. Wpłaty i wypłaty  

3.1 Wpłata gotówki  
0 zł 

 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2 Wypłata  gotówki 5)  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4. Polecenie przelewu  

4.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

4.1.1 w placówce Banku 

 

2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 0 zł 

4.1.2 

w systemie bankowości 

internetowej/ mobilnej 

 

- 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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Lp. 
Rodzaj usług 

(czynności) 

Tryb 

pobierania  

Stawka  

POL-Konto 

JUNIOR 1) 

POL- Konto 

MŁODZIEŻO

WE 1) 

POL-

KONTO 1) 

POL- Konto 

SENIOR 1) 
PRP 2) 

4.2 Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR) 6) 

4.2.1 w placówce Banku 

za przelew 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 
0 zł 15) / 

10 zł 

4.2.2 
w systemie bankowości 

internetowej/ mobilnej 
- 0 zł 0,5 zł 0 zł 

0 zł 15) / 0 

zł  

4.3 

Polecenie przelewu 

zewnętrznego w 

systemie SORBNET - w 

placówce Banku/ w 

systemie bankowości 

internetowej  

za przelew - 
 

30 zł 

 

30 zł 

 

30 zł 

 

30 zł 

5. 

Polecenie przelewu SEPA 

/Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę za przewalutowanie- opłata pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie 

niż waluta rachunku/ 

5.1 w placówce Banku 

5.1.1 do banków krajowych 

za przelew 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

5.1.2 
do banków 

zagranicznych 
10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

5.2 w systemie bankowości internetowej 

5.2.1 do banków krajowych 

za przelew 

- 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

5.2.2 
do banków 

zagranicznych 
- 0 zł 0,5 zł 0 zł 0 zł 

6. 

 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG   

/Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9 w przypadku opcji 

kosztowej „OUR” oraz opłatę za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta 

rachunku)/ 

6.1 w placówce Banku 

za przelew 

- 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

6.2 
w systemie bankowości 

internatowej 
- 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

7. 

Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/ Polecenie wypłaty 

 /Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9 w przypadku opcji 

kosztowej „OUR” oraz opłatę za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta 

rachunku)/ 

7.1 w placówce Banku 

za przelew 

0,25% min. 

40 zł, max. 

400 zł 

0,25% min. 40 

zł, max. 400 zł 

0,25% min. 40 

zł, max. 400 zł 

0,25% min. 40 zł, 

max. 400 zł 

0,25% 

min. 40 zł, 

max. 400 

zł 

7.2 
w systemie bankowości 

internatowej 
- 

0,25% min. 40 

zł, max. 400 zł 

0,25% min. 40 

zł, max. 400 zł 

0,25% min. 40 zł, 

max. 400 zł 

0,25% 

min. 40 zł, 

max. 400 

zł 

Lp. 
Rodzaj usług 

(czynności) 

Tryb 

pobierania  

Stawka  

POL-Konto 

JUNIOR 1) 

POL- Konto 

MŁODZIEŻO

WE 1) 

POL-

KONTO 1) 

POL- Konto 

SENIOR 1) 
PRP 2) 

7.3 

Polecenia przelewu w 

walucie obcej pomiędzy 

rachunkami 

prowadzonymi w Grupie 

BPS 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

8. 

Realizacja przelewu walutowego otrzymanego 

 /1. Opłaty nie pobiera się w przypadku opcji kosztowej OUR; 

  2. Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę za przewalutowanie- opłata pobierana jest od transakcji realizowanych w innej 

walucie niż waluta rachunku/ 

8.1 z banków krajowych 

od 

otrzymanego 

przelewu 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8.2 

z banków zagranicznych 

w ramach EOG w 

walucie EUR 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8.3 

z banków zagranicznych 

w ramach EOG w 

walucie innej niż EUR 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8.4 
z banków zagranicznych 

spoza EOG 
20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

9. Dodatkowe opłaty 

9.1 

Zwrot niepodjętej kwoty 

przekazu na wniosek 

Klienta (opłata 

pobierana ze zwracanej 

kwoty) 

od transakcji 

0,15% min. 

20 zł, max. 

100 zł 

0,15% min. 20 

zł, max. 100 zł 

0,15% min. 20 

zł, max. 100 zł 

0,15% min. 20 zł, 

max. 100 zł 

0,15% 

min. 20 zł, 

max. 100 

zł 

9.2 

Zlecenie poszukiwania 

polecenia 

przelewu/postępowanie 

wyjaśniające wykonane 

na zlecenie Klienta 9) 

za zlecenie 

120 zł + 

koszty 

banków 

trzecich 

120 zł + koszty 

banków trzecich 

120 zł + 

koszty 

banków 

trzecich 

120 zł + koszty 

banków trzecich 

120 zł + 

koszty 

banków 

trzecich 

9.3 

Realizacja polecenia 

przelewu w trybie 

niestandardowym 

(„pilnym”) dostępna w 

EUR, USD, GBP, PLN 

od transakcji 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 

9.4 

Realizacja polecenia 

przelewu z opcją 

kosztową OUR 

za przelew 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 

9.5 

Zmiany/korekty/odwoła

nia zrealizowanego 

polecenia przelewu, 

wykonane na zlecenie 

Klienta 

od transakcji 

120 zł + 

koszty 

banków 

trzecich 

120 zł + koszty 

banków trzecich 

120 zł + 

koszty 

banków 

trzecich 

120 zł + koszty 

banków trzecich 

120 zł + 

koszty 

banków 

trzecich 

9.6 

Opłata za obsługę 

zagranicznego 

świadczenia 

emerytalnego i 

rentowego 

od 

otrzymanego 

przelewu 

35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

9.7 

Opłata za 

przewalutowanie 

(pobierana od transakcji 

realizowanych w innej 

walucie niż waluta 

rachunku) 

od transakcji 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 
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Lp. 
Rodzaj usług 

(czynności) 

Tryb 

pobierania  

Stawka  

POL-Konto 

JUNIOR 1) 

POL- Konto 

MŁODZIEŻO

WE 1) 

POL-

KONTO 1) 

POL- Konto 

SENIOR 1) 
PRP 2) 

10. Zlecenia stałe       

10.1 
Rejestracja zlecenia 

stałego 
 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.2 Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony przez placówkę Banku: 

10.2.

1 
w placówce Banku 

za zlecenie 

 

1 zł 

 

1 zł 

 

1 zł 

 

1 zł 

 

0 zł 15)/ 1 

zł 

10.2.

2 

w systemie bankowości 

internetowej/ mobilnej 
- 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.3 Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony przez inny bank:  

10.3.

1 
w placówce Banku 

za zlecenie 

2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 
0 zł 15) 

/2,50 zł 

10.3.

2 

w systemie bankowości 

internetowej/ mobilnej 
- 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0 zł  

10.4 Modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego 

10.4.

1 
w placówce Banku 

za zlecenie 

4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 0 zł 

10.4.

2 

w systemie bankowości 

internetowej/ mobilnej 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11. Polecenie zapłaty 

11.1 

Rejestracja polecenia 

zapłaty: placówka/ 

system bankowości 

internetowej 

 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.2 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza na rachunek:  

11.2.

1. 
prowadzony w Banku  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.2.

2 

prowadzony w innym 

banku krajowym 
za zlecenie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

11.3 
Modyfikacja/ odwołanie 

polecenia zapłaty 
za zlecenie 

 

10 zł 

 

10 zł 

 

10 zł 

 

10 zł 

 

10 zł 

12. 
Karty debetowe 8): 

VISA Classic Debetowa, VISA payWave, karta niespersonalizowana, MasterCard PayPass 

12.1 

Wydanie/wznowienie 

karty płatniczej 

debetowej 

 - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

Lp. 
Rodzaj usług 

(czynności) 

Tryb 

pobierania  

Stawka  

POL-Konto 

JUNIOR 1) 

POL- Konto 

MŁODZIEŻO

WE 1) 

POL-

KONTO 1) 

POL- Konto 

SENIOR 1) 
PRP 2) 

12.2 
Wydanie duplikatu karty 
9) 

jednorazowo - 30 zł 30 zł 30 zł 0 zł 

12.3 

Wydanie nowej karty w 

miejsce karty 

zastrzeżonej 9) 

jednorazowo - 30 zł 30 zł 30 zł 0 zł 

12.4 
Obsługa  karty 

debetowej 10), 11) 
miesięcznie - 0 zł/ 1,50 zł 3 zł 0 zł/2 zł 0 zł 

12.5 

Krajowe i 

Transgraniczne 

Transakcje płatnicze 

przy użyciu karty 

debetowej do płatności 

bezgotówkowych 

 - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.6 Wypłaty gotówki: 

12.6.

1 

we wskazanych 

bankomatach Grupy 

BPS i innych bankach 

krajowych oraz 

terminalach POS 

zgodnie z zawartymi 

umowami 12) 

 - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 16)/0 zł 

12.6.

2 

w innych bankomatach 

w kraju 

od transakcji 

- 
 

6 zł 

 

6 zł 

 

6 zł 

 

0 zł 16)/6 zł  

12.6.

3 

Transgraniczne 

transakcje płatnicze przy 

użyciu karty debetowej 

do płatności 

gotówkowych 

- 3%, min. 10 zł 3%, min. 10 zł 3%, min. 10 zł 
3%, min. 

10 zł 

12.6.

4 

w punktach 

akceptujących kartę w 

kraju 

- 

 

3%, min. 10 zł 

 

 

3%, min. 10 zł 

 

 

3%, min. 10 zł 

 

 

3%, min. 

10 zł 

 

12.6.

5 

w punktach 

akceptujących kartę za 

granicą 

- 3%, min. 10 zł 3%, min. 10 zł 3%, min. 10 zł 
3%, min. 

10 zł 

12.6.

6 

Awaryjna wypłata 

gotówki za granicą po 

utracie karty 

jednorazowo - 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

12.7 
Sprawdzanie salda w 

bankomacie 13) 

od transakcji 

- 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

12.8 

Powtórne generowanie i 

wysyłka PIN na wniosek 

Klienta 

- 
 

10 zł 

 

10 zł 

 

10 zł 

 

10 zł 

12.9 

Przyjęcie zlecenia 

postępowania 

wyjaśniającego na 

wniosek Użytkownika 

 

 

 

od transakcji 

- 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.1

0 

Zmiana danych 

Użytkownika karty 
- 5 zł 5 zł 5 zł - 

12.1

1 

Czasowe 

zablokowanie/odblokow
 - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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Lp. 
Rodzaj usług 

(czynności) 

Tryb 

pobierania  

Stawka  

POL-Konto 

JUNIOR 1) 

POL- Konto 

MŁODZIEŻO

WE 1) 

POL-

KONTO 1) 

POL- Konto 

SENIOR 1) 
PRP 2) 

anie karty 

12.1

2 
Cash back od transakcji - 

 

0,50 zł 

 

0,50 zł 

 

0,50 zł 

 

0,50 zł 

12.1

3 

Zmiana limitów na 

karcie 
od zmiany - 10 zł 10 zł 10 zł 0 zł 

13. Wyciąg z rachunku bankowego: 

13.1 
Sporządzenie wyciągu w 

formie  elektronicznej   
 - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.2 Wyciąg miesięczny w formie papierowej odebrany w placówce Banku 

13.2.

1 
raz w miesiącu  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.2.

2 

częściej niż raz w 

miesiącu 14)) 
za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

13.3 Wyciąg miesięczny w formie papierowej wysłany drogą pocztową:  

13.3.

1 

listem zwykłym raz w 

miesiącu 
 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.3.

2 

listem zwykłym częściej 

niż raz w miesiącu 
za przesyłkę 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

13.3.

3 

listem poleconym – za 

każdą przesyłkę 
za przesyłkę 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

13.4 

Sporządzenie kopii 

wyciągu/ dowodu 

księgowego/ 

potwierdzenia realizacji 

przelewu na życzenie 

Klienta  

za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

14. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku: 

14.1 
Za każdy miesiąc roku 

bieżącego 

za dokument 

 

5 zł 

 

5 zł 

 

5 zł 

 

5 zł 
5 zł 

14.2 
Za każdy miesiąc roku 

poprzedniego 

 

10 zł 

 

10 zł 

 

10 zł 

 

10 zł 

 

10 zł 

15. 

Przyjęcie, zmiana lub 

odwołanie dyspozycji 

Posiadacza rachunku 

w sprawie 

przeznaczenia środków 

zgromadzonych na 

rachunku na wypadek 

jego śmierci 

za dokument 
 

30 zł 

 

30 zł 

 

30 zł 

 

30 zł 

 

30 zł 

Lp. 
Rodzaj usług 

(czynności) 

Tryb 

pobierania  

Stawka  

POL-Konto 

JUNIOR 1) 

POL- Konto 

MŁODZIEŻO

WE 1) 

POL-

KONTO 1) 

POL- Konto 

SENIOR 1) 
PRP 2) 

16. 
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą 

zawartą umowę: 

16.1 z Bankiem  5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

16.2 z innymi bankami 

jednorazowo 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

17. 

Potwierdzenie 

wykonania blokady 

środków 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

18. 
Zmiana rodzaju 

rachunku 17) 
jednorazowo 0 zł 0 zł 50 zł 50 zł 0 zł 

19. 

Ustanowienie lub 

zmiana imiennego 

pełnomocnictwa do 

dysponowania 

rachunkiem 

(niezależnie od opłaty 

skarbowej)  

za 

pełnomocnict

wo  

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

20. 

Przyjęcie 

pełnomocnictwa do 

dysponowania 

rachunkiem 

bankowym jako 

zabezpieczenie 

należności innego 

banku   

za przyjęcie 

pełnomocnict

wa 

- - 30 zł 30 zł 30 zł 

21. 

Wysłanie duplikatu 

zestawienia 

dotyczącego opłat 

pobranych z tytułu 

usług związanych z 

rachunkiem 

płatniczym za każdy 

miesiąc roku bieżącego 
18) 

jednorazowo 
 

5 zł 

 

5 zł 

 

5 zł 

 

5 zł 

 

5 zł 

22. 

Wysłanie duplikatu 

zestawienia 

dotyczącego opłat 

pobranych z tytułu 

usług związanych z 

rachunkiem 

płatniczym za każdy 

miesiąc roku 

poprzedniego 18) 

jednorazowo 
 

10 zł 

 

10 zł 
10 zł 

 

10 zł 

 

10 zł 

23. Realizacja spadku za realizację 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

24.  

Realizacja tytułu 

wykonawczego 

/przelew środków na 

rachunek organu 

egzekucyjnego/19) 

za realizację 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

25. Czeki krajowe 
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Lp. 
Rodzaj usług 

(czynności) 

Tryb 

pobierania  

Stawka  

POL-Konto 

JUNIOR 1) 

POL- Konto 

MŁODZIEŻO

WE 1) 

POL-

KONTO 1) 

POL- Konto 

SENIOR 1) 
PRP 2) 

25.1 wydanie czeków 

za czek 

- - 0,50 zł -  

25.2 potwierdzenie czeku - - 5 zł -  

25.3 inkaso czeku - - 10 zł -  

25.4 
przyjęcie zgłoszenia o 

utracie czeku 
za zgłoszenie - - 20 zł -  

26. 

Wysłanie upomnień/ 

wezwań do zapłaty 

(monit) 

za każde 

wysłane 

upomnienie/ 

wezwanie 

(monit) 

wg 

poniesionyc

h kosztów 

rzeczywisty

ch 

wg poniesionych 

kosztów 

rzeczywistych 

wg 

poniesionych 

kosztów 

rzeczywistych 

wg poniesionych 

kosztów 

rzeczywistych 

wg 

poniesion

ych 

kosztów 

rzeczywis

tych 

1)  w tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym;  

2) PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy; 
3) opłata za prowadzenie konta pobierana jest „z góry”. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie konta za miesiąc, w którym 

konto zostało otwarte; 
4) w przypadku posiadania przez Użytkownika usługi bankowości elektronicznej dostępu do kilku różnych  rachunków 

bankowych (rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, rachunek bieżący/ pomocniczy), prowizja za wygenerowanie 
identyfikatora i/ lub hasła pobierana jest z rachunku bieżącego/ pomocniczego w wysokości określonej w „Taryfie opłat 
i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych”;  

5) wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem 
wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej 20 
000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 
0,2% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej 
placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie 
zamówienia na wypłatę gotówki awizowaną; 

6) każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 z ł, 
realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego 
w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie 
SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego; 

7) opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku; 
8) dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja 

Banku   przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3% w przypadku transakcji dokonywanych w walutach 
innych niż waluta rachunku bankowego; 

9) opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku; 
10) za każdą wydaną kartę do rachunku; opłaty nie pobiera się za m-c w którym karta została wydana; 
11) opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy suma kwot transakcji bezgotówkowych kartą w danym miesiącu 

kalendarzowym wynosi: dla POL-Konto Młodzieżowe – 200 zł, dla POL-Konto SENIOR – 300 zł; 
12) lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku; 
13) usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę; 
14) Na życzenie Klienta; 
15) zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 

59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są 
zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z 
Taryfą opłat i prowizji; 

16) zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 
59ie ust. 3 – wypłaty gotówki za pomocą bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są 
zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w  miesiącu kalendarzowym w bankomacie nienależącym do Banku 
pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Taryfa opłat i prowizji; 

17) opłata nie jest pobierana w przypadku zamiany rodzaju rachunku na rachunek z wyższą opłatą za prowadzenie 
rachunku płatniczego. 

18) duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r. 
19) opłatę pobiera się od Posiadacza rachunku za każdy zrealizowany przelew. 

 „ 

 
2. skreśla się TAB. 2, a dotychczasowe TAB. 3-15 otrzymują oznaczenie 2-14; 

 

3. w TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe: 
 

a) pkt. 2.1.1, 4.2.3, 6.1-6.2, 7, 8.1-8.2  9, 12, 13, otrzymują nowe brzmienie: 

„  

2.1.
1 

udostępnienie systemu 
bankowości elektronicznej 

jednorazowo 30 zł 1)  
15 zł 

 

4.2.
3 

Polecenie przelewu 
zewnętrznego w systemie 
SORBNET - w placówce Banku/ 
w systemie bankowości 
internetowej 4) 

 30 zł 30 zł 

 

6.1 
za każdy miesiąc roku 
bieżącego 

za dokument 

 
5 zł 

 
5 zł 

6.2 
za każdy miesiąc roku 
poprzedniego 

 
10 zł 

 
 

10 zł 

 

7. 

Przyjęcie, zmiana lub 
odwołanie dyspozycji 
Posiadacza rachunku w 
sprawie przeznaczenia 
środków zgromadzonych 
na rachunku na wypadek jego 
śmierci 

za dokument 
 

30 zł 
- 

 

8.1 z Bankiem  
 

5 zł 
 

5 zł 

8.2 z innymi bankami jednorazowo 
 

50 zł 
 

50 zł 

 

9. 
Potwierdzenie wykonania 
blokady środków 

za 
potwierdzen

ie blokady 

 
10 zł 

 
10 zł 

 

12. 

Wysłanie duplikatu 
zestawienia dotyczącego opłat 
pobranych z tytułu usług 
związanych z rachunkiem 
płatniczym za każdy miesiąc 
roku bieżącego 5) 

jednorazowo 

5 zł 5 zł 

13. 
Wysłanie duplikatu 
zestawienia dotyczącego opłat 

 
10 zł 

 
10 zł 
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pobranych z tytułu usług 
związanych z rachunkiem 
płatniczym za każdy miesiąc 
roku poprzedniego 5) 

„ 

 
b) pod tabelą przypis 2) otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

„ 2) Opłata wynosi 0 zł, jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym z rachunku oszczędnościowego nie został 
wykonany przelew. W przeciwnym wypadku oraz, gdy wypłacane środki pochodzą z przelewu 
wewnętrznego z rachunku bieżącego, wówczas stosuje się postanowienia pkt. 3.2.2 

„ 
 

4. w TAB. 4 Rachunki terminowe lokat oszczędnościowych w złotych/ otwarte od 12.05.2016 r. – 

niepotwierdzone książeczką oszczędnościową/ wprowadza się następujące zmiany: 
 

a) pkt. 3.2.1, 3.3., 4.1- 4.2, 5, 6.1- 6.2, 7 otrzymują nowe brzmienie o treści: 

„  

3.2.1 w placówce Banku za przelew 
 

10 zł 

 

3.3 
polecenie przelewu 
zewnętrznego w systemie 
SORBNET - w placówce Banku 

za przelew 
 

30 zł 

 

4.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 
za 

dokument 

5 zł 

4.2 
za każdy miesiąc roku 
poprzedniego 

10 zł 

 

5. 

Przyjęcie, zmiana lub odwołanie 
dyspozycji Posiadacza rachunku 
w sprawie przeznaczenia 
środków zgromadzonych na 
rachunku na wypadek jego 
śmierci   

za 
dokument 

 
30 zł 

 

6.1 z Bankiem 

jednorazowo 

 
5 zł 

6.2 z innymi bankami 
 

50 zł 

 

7. 
Potwierdzenie wykonania 
blokady  środków 

jednorazowo 
 

10 zł 

„ 

 

5. w TAB. 11 Usługi różne pkt. 1. otrzymuje nowe brzmienie: 

„ 

1. 
Wydanie na życzenie Klienta kopii umowy 
/rachunku, kredytu, stanu zabezpieczenia, 
inne/ 

za dokument 50 zł 

„ 

 

6. w dziale PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY dodaje się TAB. 15. Rachunki oszczędnościowe 

płatne na każde żądanie /potwierdzone książeczką oszczędnościową- otwarte do 14.12.2019 r. 

włącznie, a będące w obsłudze/ o treści: 

„ 

TAB. 15 Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie /potwierdzone książeczką 
oszczędnościową-  
              otwierane do 14.12.2019 r. włącznie, a będące w obsłudze/ 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie 
 

1. 
Prowadzenie rachunku 
płatniczego 

 
0 zł 

 

2. Wpłaty i wypłaty  

2.1 Wpłata gotówki  0 zł 

2.2 Wypłata gotówki 1)  0 zł 

3. Wydanie książeczki  0 zł 

4. Obsługa książeczek oszczędnościowych: 

4.1 
Wystawienie nowej zamiast 
książeczki zniszczonej lub 
utraconej 

za książeczkę 30 zł 

4.2 Umorzenie utraconej książeczki 
za 

umorzenie 
20 zł 

4.3 
Ustalenie numeru książeczki 
utraconej 

za ustalenie 
numeru 

20 zł 

4.4  
Przepisanie książeczki w związku 
z przelewem prawa na inną 
osobę (cesja) 

za 
dokonanie 

cesji 
30 zł 

5. 

Wykonanie zlecenia dopisania 
kwoty w książeczce 
oszczędnościowej na podstawie 
polecenia przelewu z rachunku 
bankowego „wpływu do 
zarachowania na książeczce 
oszczędnościowej” 2) 

za zlecenie min. 0,50 % kwoty dopisanej 

6. 

Przyjęcie, zmiana lub odwołanie 
dyspozycji Posiadacza rachunku 
w sprawie przeznaczenia 
środków zgromadzonych na 
rachunku na wypadek jego 
śmierci 

za dokument 15 zł 



str. 7 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie 
 

7. Realizacja spadku za realizację 50 zł 

8. Wydanie na życzenie Klienta wydruku: 

8.1 historii rachunku 

8.1.1 raz w m- cu  0 zł 

8.1.2 częściej niż raz w m- cu za dokument 5 zł 

9. 

Zastrzeżenie lub odwołanie 
zastrzeżenia realizacji wypłat z 
książeczki oszczędnościowej na 
podstawie zawiadomienia o 
zajęciu wierzytelności przez 
uprawniony organ w związku z 
prowadzonym postępowaniem 
egzekucyjnym lub 
zabezpieczającym w placówkach 
Banku i innych bankach 
krajowych 

za 
zastrzeżenie/ 

odwołanie 
25 zł 

10. 

Zastrzeżenie lub odwołanie 
przez Klienta zastrzeżenia 
realizacji wypłat z utraconej 
książeczki oszczędnościowej 

za 
zastrzeżenie/ 

odwołanie 
25 zł 

11. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku 

11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 

za dokument 

2 zł max. 20 zł za cały rok 

11.2 
za każdy miesiąc roku 
poprzedniego 

4 zł max. 30 zł za cały rok 

12. 
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych 
kredytów – za każdą zawartą umowę: 

12.1 z Bankiem 

jednorazowo 

0 zł 

12.2 z innymi bankami 20 zł 

13. 
Potwierdzenie wykonania 
blokady  środków 

jednorazowo 5 zł 

14. Realizacja spadku za realizację 50 zł 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie 
 

15. 

Realizacja tytułu 
wykonawczego /przelew 
środków na rachunek organu 
egzekucyjnego/ 3) 

za każdy 
przelew  

30 zł 

 

1) Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej równowartość 20 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień 
roboczy przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 
0,2% od kwoty przewyższającej równowartość 20 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w 
uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej 
wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości 
realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki awizowaną. 

2) Nie dotyczy wpływu z rachunku prowadzonego w Banku. 

3) Opłatę pobiera się od Posiadacza rachunku za każdy zrealizowany przelew. 
 

 

 

Pełna treść „Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów 

instytucjonalnych” dostępna jest w każdej placówce sprzedażowej Banku, na stronie internatowej oraz w 

systemie bankowości elektronicznej. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań odpowiedzi udzielą pracownicy w jednostkach sprzedażowych naszego 

Banku. 

 

       BANK SPÓŁDZILECZY  

                                                                                                               W RESZLU 
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