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Krokowa, dnia 2 marca 2020 r. 

 

 

Szanowni Państwo,  

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Krokowej zgodnie zapisem § 64 pkt. 3 

Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 

instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Krokowej wprowadza zmiany do Taryfy. 

Zmiany opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe wynikają ze zmiany o co najmniej 0,1% wskaźnika 

zmiany cen i usług ogłoszonych przez Prezesa GUS. 

Zgodnie z treścią powyższego Regulaminu, Bank ma prawo do zmiany wysokości stawek pobieranych prowizji 

i opłat, w trakcie trwania umowy, w terminie 3 miesięcy od zmiany którejkolwiek z wyżej wymienionych 

przesłanek. 

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec 

proponowanych zmian bądź wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat, 

o ile informacja o sprzeciwie lub wypowiedzeniu zostanie zgłoszona do Banku przed dniem wejścia 

w życie zmian, tj. przed dniem  05 kwietnia 2020 roku  Jeżeli przed datą wejściem w życie zmian nie 

zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, nowe warunki będą Państwa obowiązywać od dnia 

05 kwietnia 2020 roku. Jeżeli natomiast złożą Państwo sprzeciw i nie wypowiedzą umowy, umowa taka 

wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez ponoszenia opłat. 

 

Poniżej przedstawiamy wprowadzone zmiany w Taryfie: 

Rodzaj czynności Zapisy dotychczasowe  Zapisy po zmianie 

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe: 

1) bieżące prowadzone przez BS w Krokowej 

 

2) bieżące rolników indywidualnych  i subkonta 

rolników indywidualnych          

 

0,30 % wpłacanej kwoty, 

nie mniej niż 5,00 PLN 

0,30 %  wpłacanej kwoty, 

nie mniej niż 5,00 PLN  

 

0,30 % wpłacanej kwoty, 

nie mniej niż 10,00 PLN 

0,30 %  wpłacanej kwoty, 

nie mniej niż 10,00 PLN  

Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych:  

1) bieżących całorocznych prowadzone przez BS w 

Krokowej 

2) bieżące rolników indywidualnych  i subkonta 

rolników indywidualnych           

 

0,40 % wpłacanej kwoty, 

nie mniej niż 5,00 PLN 

0,40 %  wpłacanej kwoty, 

nie mniej niż 5,00 PLN 

 

0,40 % wpłacanej kwoty, 

nie mniej niż 10,00 PLN 

0,40 %  wpłacanej kwoty, 

nie mniej niż 10,00 PLN 

Przemieszczenie środków z rachunków: 

1) bieżących lub pomocniczych osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą  

2) rolników na rachunki oszczędnościowo – 

rozliczeniowe, a’vista  (dotyczy rachunków 

wewnątrz-bankowych tych samych osób) 

 

0,20% kwoty nie mniej niż 

10,00 PLN 

0,15% kwoty nie mniej niż  

5,00 PLN) 

 

0,25% kwoty nie mniej niż 

10,00 PLN 

0,20% kwoty nie mniej niż 

10,00 PLN 

Przelewy z rachunków bieżących lub 

pomocniczych na rachunki bankowe: 

1) prowadzone przez BS w Krokowej (z wyjątkiem 

operacji na rachunkach lokat terminowych oraz 

spłaty rat kredytów zaciągniętych w BS w 

Krokowej) 

2) prowadzone przez inne banki (elixir) 

3) prowadzone przez inne banki (express elixir) 

4) przelewy z odroczonym terminem płatności 

 

 

 

3,00 PLN za każdy przelew 

 

 

 

6,90 PLN za każdy przelew 

8,00 PLN za każdy przelew 

6,90 PLN za każdy przelew 

 

 

5,00 PLN za każdy przelew 

 

 

 

7,90 PLN za każdy przelew 

9,00 PLN za każdy przelew 

7,90 PLN za każdy przelew 

Przelewy z rachunków bieżących rolników 

indywidualnych oraz subkont rolników 

indywidualnych 

  

5,50 PLN za każdy przelew 
  

6,50 PLN za każdy przelew 
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Realizacja stałych zleceń z rachunku bieżącego 

w terminie wskazanym przez klienta, z wyjątkiem 

zleceń spłat kredytów zaciągniętych w BS w 

Krokowej: 

1) przelew na rachunki prowadzone przez inne 

banki 

2) przelew na rachunki prowadzone przez BS w 

Krokowej  

3) modyfikowanie stałego zlecenia  

 

 

 

 

8,00 PLN  za każde stałe 

zlecenie 

3,00 PLN za każde stałe 

zlecenie 

5,00 PLN 

 

 

 

 

9,00 PLN  za każde stałe 

zlecenie 

5,00 PLN za każde stałe 

zlecenie 

10,00 PLN 

Internet Banking dla Firm oraz Internet Banking dla 

podmiotów posiadających rachunki bieżące: 

1) korzystanie z usługi  

 

5,00 PLN miesięcznie 

 

 

5,50 PLN miesięcznie 

 

Wyciągi: 

1) drukowane i wysyłane raz w miesiącu 

a) jeżeli klient korzysta z bankowości 

elektronicznej  

b) jeżeli klient nie korzysta z bankowości 

elektronicznej 

2) drukowane raz w miesiącu i odbierane osobiście 

3) drukowane częściej niż raz w miesiącu i: 

    a) odbierane osobiście 

    b) doręczone za pośrednictwem skrytek 

korespondencyjnych 

c) wysyłany 

 

 

4) generowane i przekazywane drogą elektroniczną 

(e-mailem) 

 

 

- 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

10,00 PLN miesięcznie 

10,00 PLN miesięcznie 

 

10,00 PLN za każdą wysyłkę 

(pierwsza wysyłka wyciągu bez 

opłat) 
bez opłat 

 

 

10,00 PLN (obowiązuje od maja 

2020 r.) 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

10,00 PLN miesięcznie 

10,00 PLN miesięcznie 

 

10,00 PLN za każdą wysyłkę 

(pierwsza wysyłka wyciągu bez 

opłat) 
bez opłat,00 PLN 

Powiadomienia o bieżącej zmianie salda na 

rachunku – SMS banking 

 

0,55 PLN za każdego SMS 

 

0,60 PLN za każdego SMS 

Udzielanie na „hasło” telefonicznej informacji o 

stanie rachunku bankowego i bieżących wpływach 

na rachunek  

 

3,00 PLN miesięcznie 

 

5,00 PLN miesięcznie 

Negocjacja kursu walut indywidualnego z SGB 

Bankiem S.A.  

- 15,00 PLN 

Pełna treść obowiązującej Taryfy opłat i prowizji dostępna jest również w placówkach Banku i na stronie 

internetowej Banku. 

W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszamy do oddziałów naszego Banku.  

 

 

Z poważaniem, 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krokowej 
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