
 

 

 

Szanowni Państwo, 

               Nowoczesna bankowość  podąża zarówno za zmieniająca się technologią  informatyczną jak i 

za indywidualnymi potrzebami współczesnego Klienta Banku.  Oddając Państwu nasze  nowe  

produkty bankowe tj. aplikacja mobilna, szybkie płatności, smart karta, moje ID,  ePożyczka oraz  

bankowość elektroniczną jesteśmy przekonani, że spełniają one wszelkie standardy bankowości XXI 

wieku. Jednak trzykrotny spadek stóp procentowych dokonany przez Radę Polityki Pieniężnej  w 

2020r. oraz wzrost opłat na rynku wpływają na działalność banku i dlatego od 01 kwietnia 2021r. 

podwyższamy niektóre ceny. 

Zmiana dotyczy: 

TAB. 1  Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe:  

 Pkt. 2 opłata za prowadzenie rachunku:  

 dla Konta Osobistego z 3,50 zł  na 5 zł 

 dla Konta Osobistego plus z 0 zł/4 zł na 0 zł/7 zł (wpływ z 1 500 zł  na 2 500 zł)  

 dla Konta Osobistego VIP z 15 zł na 20 zł 

 Pkt. 4.2 autoryzacja za pośrednictwem komunikatów sms: 

 dla Konto Junior/Konto dla Młodych/Konto Osobiste/Konto Osobiste plus z 0 zł na 0,10 zł 

 Pkt. 4.3 wydanie kolejnego pakietu startowego: 

 dla Konto Osobiste/Konto Osobiste plus/PRP z 5 zł na 0 zł 

 Pkt. 5.2 udzielenie informacji o rachunku oraz o zdarzeniach na rachunku w formie komunikatu 

sms: 

 dla Konto Junior/Konto dla Młodych/Konto Osobiste/Konto Osobiste plus/PRP z 0,10 zł na 0,30 

zł 

 Pkt. 8.1.1 polecenie przelewu wewnętrznego w placówce banku: 

  dla Konto Junior/Konto dla Młodych/Konto Osobiste/Konto Osobiste plus/Konto Osobiste 

VIP/PRP z 0 zł na 4 zł  

 Pkt. 8.2.1 polecenie przelewu ELIXIR w placówce banku: 

 dla Konto Junior/ Konto Osobiste/Konto Osobiste plus/Konto Osobiste VIP/PRP z 3 zł na 4 zł 

 Pkt. 8.3.2 polecenie przelewu SORBNET w systemie bankowości internetowej: 

 dla  Konto Junior/ Konto Osobiste/ Konto Osobiste plus/ PRP z 20 zł na 30 zł 

 

 Pkt. 9.1.2 polecenie przelewu SEPA do banków zagranicznych w placówce banku: 

 dla Konto Junior z 0 zł na 4 zł 

 Konto Osobiste/Konto Osobiste plus/Konto Osobiste VIP/PRP z 3 zł na 4 zł 

 Pkt. 10.2 polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG w systemie bankowości 

internetowej.: 



 

 dla  Konto Junior/ Konto Osobiste/ Konto Osobiste plus/ PRP z 20 zł na 30 zł 

 Pkt. 17.1.1 oraz 17.2 użytkowanie kart deb. VISA i MasterCard: 

 dla Konta Osobiste z 1,90 zł/2,50 zł na 3 zł 

 dla Konta Osobiste plus z 2,60 zł/3,20 zł na 4 zł 

 Pkt. 17.5.2 transakcje gotówkowe w innych bankomatach: 

 dla Konto Junior/Konto dla Młodych/Konto Osobiste/Konto Osobiste plus/PRP z 4 zł na 1% 

min. 5 zł 

 Pkt. 17.5.3 transakcje gotówkowe w bankomatach akceptujących kartę za granicą, w tym 

transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w 

ramach EOG w walucie EUR: 

 dla Konto Junior/Konto dla Młodych/Konto Osobiste/Konto Osobiste plus/PRP z 4 zł na 1% 

min. 5 zł 

 Pkt. 17.5.4 transakcje gotówkowe w bankomatach akceptujących kartę za granicą, w tym 

transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w 

ramach EOG w walucie obcej, innej niż EUR oraz poza EOG: 

 dla Konto Junior/Konto dla Młodych/Konto Osobiste/Konto Osobiste plus/PRP z 2% min. 6 zł 

na 2% min. 10 zł 

TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe: 

 Pkt. 4.2 autoryzacja za pośrednictwem komunikatów sms: 

 dla rachunek oszcz. a’vista/ rachunek oszcz. a’vista w walucie/rachunek oszcz. dla PKZP i Rada 

Rodziców z 0 zł na 0,10 zł 

 Pkt. 5.3 udzielenie informacji o rachunku oraz o zdarzeniach na rachunku w formie komunikatu 

sms: 

 dla rachunek oszcz. a’vista/rachunek oszcz. Grosz do Grosza/rachunek oszcz. a’vista w 

walucie/rachunek oszcz. dla PKZP i Rada Rodziców/rachunek oszcz. dla SKO z 0,10 zł na 0,30 zł 

 Pkt. 7.1.1 dzienna wpłata gotówkowa w palcówce Banku poniżej kwoty 3 000 zł: 

 dla rachunek oszcz. a’vista w walucie z 0,15% min. 5 zł na 0,25% min. 5 zł 

 Pkt. 7.1.2 dzienna  wpłata gotówkowa w palcówce Banku powyżej kwoty 3 000 zł: 

 dla rachunek oszcz. a’vista w walucie z 0,15% min. 5 zł na 0,25% min. 5 zł 

 Pkt. 7.2.1 dzienna wypłata gotówkowa w palcówce Banku poniżej kwoty 15 000 zł: 

 dla rachunek oszcz. a’vista w walucie z 0,15% min. 5 zł na 0,25% min. 5 zł 

 Pkt. 7.2.2 dzienna wypłata gotówkowa w palcówce Banku powyżej kwoty 15 000 zł: 

 dla rachunek oszcz. a’vista w walucie z 0,15% min. 5 zł na 0,25% min. 5 zł 

 Pkt. 8.1.1 polecenie przelewu wewnętrznego w placówce banku: 

 dla rachunek oszcz. a’vista/rachunek oszcz. a’vista w walucie/rachunek oszcz. dla PKZP i Rada 

Rodziców/rachunek oszcz. dla SKO z 0 zł na 4 zł (w przypadku przeksięgowań na różne modula) 

 Pkt. 8.2.1 polecenie przelewu ELIXIR w placówce banku: 

 dla rachunek oszcz. a’vista w walucie/rachunek oszcz. dla PKZP i Rada Rodziców/rachunek 

oszcz. dla SKO z 3 zł na 4 zł 

 

 



 

 Pkt. 8.3.2 polecenie przelewu SORBNET w systemie bankowość internetowa: 

 dla rachunek oszcz. a’vista/rachunek oszcz. a’vista w walucie/rachunek oszcz. dla PKZP i Rada 

Rodziców z 20 zł na 30 zł 

 Pkt. 9.1.1 polecenie przelewu SEPA do banków zagranicznych w placówce banku: 

 dla rachunek oszcz. a’vista w walucie/rachunek oszcz. dla PKZP i Rada Rodziców z 3 zł na 4 zł 

 Pkt. 10.2 polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG w systemie bankowość 

internetowa: 

 dla rachunek oszcz. a’vista/ rachunek oszcz. a’vista w walucie/rachunek oszcz. dla PKZP i Rada 

Rodziców z 20 zł na 30 zł 

 

TAB. 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych: 

 Pkt. 1.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym raz w miesiącu: 

opłata z 0 zł na 5 zł 

TAB. 7 Karta przedpłacona: Zmiana w opłacie obowiązuje od 01.02.2021 r. 

 Pkt. 1.1 opłata za wydanie karty: opłata z 49 zł na 100 zł 

 Pkt. 2.2.2 transakcje gotówkowe w innych bankomatach w kraju: opłata z 4 zł na 1% min. 5 zł 

 Pkt. 2.2.3 transakcje gotówkowe w bankomatach akceptujących kartę za granicą, w tym 

transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w 

ramach EOG w walucie EUR: opłata z 4 zł na 1% min. 5 zł 

 Pkt. 2.2.4 transakcje gotówkowe w bankomatach akceptujących kartę za granicą, w tym 

transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w 

ramach EOG w walucie obcej, innej niż EUR oraz poza EOG: opłata z 2% min. 6 zł na 2% min. 10 

zł 

TAB. 8 Karta debetowa EURO: 

 Pkt. 2.2.2 transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą w innych bankomatach w kraju: 

opłata z 3% min. 6 zł na 3% min. 10 zł 

Pkt. 2.2.3 transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą w bankomatach akceptujących kartę 

za granicą, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR: opłata z 3% min. 6 zł na 3% min. 10 zł 

 

 

Pełny tekst Taryfy  Opłat i Prowizji bankowych Banku Spółdzielczego znajdziecie Państwo na stronie 

internetowej www.bsrabawyzna.pl oraz w placówce Banku. Brak Państwa sprzeciwu wobec 

powyższych zmian od dnia wejścia ich w życie 01.04.2021r. traktowany będzie, jako ich akceptacja. 

 

 

 Z poważaniem Zarząd Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej. 

http://www.bsrabawyzna.pl/

