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BANK SPÓŁDZIELCZY W KROKOWEJ 
ul. Żarnowiecka 1, 84-110 Krokowa,  Tel. 58 675 47 00,  Fax. 58 673 78 02 

www.bskrokowa.pl   e-mail: bank@bs.krokowa.pl NIP 587-020-03-52    REGON 000496082 

 

Szanowny Kliencie, 

Informujemy, że w najbliższym czasie Zarząd Banku wprowadza zmiany w Taryfie prowizji i opłat bankowych oraz 

w ofercie Banku. 

Najważniejsze zmiany: 

Przelewy natychmiastowe Express Elixir 

By zwiększyć bezpieczeństwo Państwa środków obniżono maksymalny limit pojedynczej transakcji 

przelewu natychmiastowego (Express Elixir) w bankowości internetowej i mobilnej 

z 50.000 zł do 5.000 zł. Zmianie w tym zakresie ulegnie Załącznik nr 1 (Zasady realizacji przelewów 

natychmiastowych w systemie Express Elixir) do Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków 

bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Krokowej od 01.12.2020 r. 

Taryfa prowizji i opłat: zmiany w opłatach 

Na podstawie § 71 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla 

klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Krokowej, wprowadzono zmiany do Taryfy prowizji i opłat za 

czynności i usługi bankowe – klienci indywidualni oraz do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – 

waluty wymienialne od 1 stycznia 2021 r.  

Szczegółowy opis zmian w Taryfach oraz Regulaminie znajdziecie Państwo w załączniku do niniejszej 

korespondencji. 

W związku ze zmianami opłat za usługi w załączeniu przesyłamy również uaktualnione Dokumenty dotyczące 

opłat do poszczególnych produktów.  

Z pełną treścią nowej Taryfy możecie zapoznać się Państwo na stronie www.bskrokowa.pl oraz 

w naszych placówkach. 

Jeśli akceptujesz zmiany w Taryfie: 

 nie musisz nic robić – będą obowiązywały od dnia ich wejścia w życie.  

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:  

 złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli zgłaszając sprzeciw nie 

wypowiesz umowy, wygaśnie ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez naliczenia 

opłat; 

     wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie, ze skutkiem natychmiastowym, bez 

ponoszenia opłat. 

 

Przypominamy o naszych aplikacjach mobilnych: Nasz Bank oraz SGB Mobile.  

Dzięki nim uzyskacie Państwo bezpłatny dostęp do swojego rachunku na urządzeniu mobilnym. Aplikacja 

mobilna umożliwia: 

  szybki i łatwy sposób uzyskać dostęp do swojego rachunku na urządzeniu mobilnym (dokonasz autoryzacji 

przelewów), 

 skorzystasz z wygodnej formy płatności on-line oraz wypłaty pieniędzy z bankomatu dzięki usłudze BLIK. 

 

 W przypadku pytań bądź wątpliwości, nasi Pracownicy są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w 

placówkach Banku, lub pod adresem e-mail: bank@bs.krokowa.pl 

 

 

 

Z poważaniem, 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krokowej  

 

!  
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Załącznik: Wyciąg zmian w Taryfie opłat i prowizji: 

Rachunki płatnicze: 
Wyszczególnienie czynności  tryb pobierani obowiązujące stawki od 01.01.2021 r. 

Prowadzenie rachunku płatniczego 

- Senior 

- Wygodne konto dla klientów ZUS 

- Konto za złotówkę  

- Konto TAK 

 

 

 

miesięcznie 

 

3,00 zł 

3,00 zł  

1,00 zł 

0,00 zł pod warunkiem wpływu min. 1 000 zł na konto                 

w miesiącu, w przeciwnym wypadku 5,00 zł 

1. Polecenie przelewu złożone w formie papierowej 

a) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Krokowej – 

realizowane w systemie Elixir 

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Krokowej – 

realizowane w systemie Express Elixir 

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Krokowej – 

realizowane w systemie BlueCash 

d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Krokowej – 

realizowane w systemie SORBNET 

2. Polecenie przelewu złożone poprzez bankowość elektroniczną  

a) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Krokowej – 

realizowane w systemie Express Elixir 

 

 

 

 

 

 

za każdy            

przelew 

 

 

4,50 zł 

 

8,00 zł 

 

10,00 zł 

 

25,00 zł 

 

 

6,00 zł 

Polecenie przelewu SEPA - tryb normalny złożonych w formie 

papierowej:  

- na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż SGB 

Bank 

  

 

15,00 zł 

Realizacja zlecenia stałego złożone w placówce banku 

- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Krokowej 

za każde  

zlecenie 

 

7,00 zł 

Polecenie zapłaty 

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 

 

   jednorazowo 

 za każdą realizację 

 

 

12,00 zł 

  3,00 zł 

Zamiana rachunku indywidualnego  na rachunek wspólny bądź na 

rachunek SENIOR 

 30,00 zł 

Wysłanie wyciągu bankowego w formie papierowej 

1) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 

2) jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 

 

 miesięcznie 

 

 

5,00 zł 

bez opłat 

Elektroniczne kanały dostępu: 

- otrzymanie haseł autoryzacyjnych poprzez SMS 

 

za każdego SMS 

 

0,20 zł 

Karty debetowe 
Nazwa czynności  tryb pobierani obowiązujące stawki od 01.01.2021 r. 

Opłata za użytkowanie karty do rachunku: 

- Konto Tak 

- Konta za złotówkę 

miesięcznie  0 zł w przypadku dokonania co najmniej 5 transakcji 

bezgotówkowych kartą w danym miesiącu kalendarzowym,                   

w przeciwnym wypadku 7,00 zł 

 

 Maestro, Visa Electron zbliżeniowa,  

Visa Electron młodzieżowa 

Mastercard zbliżeniowa 

Mastercard młodzieżowa zbliżeniowa 

1. Opłata za wypłatę gotówki:  

 

 
 

 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 

1) w bankomacie sieci SGB oraz BPS S.A. i 

zrzeszonych bankach spółdzielczych 
bez opłat  

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala) 5,00 zł 

3) w bankomatach w kraju innych, niż w pkt 1) 3% min. 5,00 zł 

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt)2 

(przy użyciu terminala POS) 
3% min. 10,00 zł 

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG) 
3 % min. 10,00 zł 

2. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu 

karty debetowej do płatności gotówkowych (na 

terenie innego państwa członkowskiego EOG) 

  

 naliczana od 
wypłacanej kwoty 

3% min. 5,00 zł 

3. Wypłata gotówki w ramach cash back  1,50 zł 

4. Wydanie nowego numeru PIN  6,00 zł 

5. Sporządzenie i przesłanie zestawienia transakcji 

płatniczych 

 
5,00 zł 

Rachunek oszczędnościowy Lokacyjny 
Operacje obciążeniowe na rachunku (wypłaty, przelewy) pierwsza w miesiącu 

każda kolejna w miesiącu 

bez opłat 

10,00 zł 
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Zasady realizacji przelewów natychmiastowych w systemie Express ELIXIR 

§ 1 

1. Przelew natychmiastowy jest usługą polegającą na przekazaniu w czasie rzeczywistym środków pieniężnych z 

rachunku prowadzonego w Banku na rachunek odbiorcy przelewu, realizowana 

w ramach systemu Express ELIXIR oferowanego przez KIR S.A. (Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.). 

2. Przelewy natychmiastowe realizowane są wyłącznie w złotych. 

3. Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona wyłącznie z datą bieżącą. 

 

§ 2 

1. Maksymalna kwota pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego ustalona jest 

na poziomie:   

1) 50 000 złotych dla dyspozycji składanych w placówce Banku; 

2) 5 000 złotych dla dyspozycji składanych w bankowości internetowej lub mobilnej. 

2. Lista banków realizujących przelewy natychmiastowe dostępna jest na stronie internetowej KIR S.A. 

(www.expresselixir.pl). 

 

§ 3 

1. Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona 24 godziny na dobę, 7 dni 

w tygodniu. 

2. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 zostanie przyjęta do realizacji, o ile: 

1) wartość jednej dyspozycji przelewu natychmiastowego nie przekracza limitu kwotowego dla pojedynczej 

transakcji; 

2) w chwili złożenia przez zleceniodawcę dyspozycji przelewu natychmiastowego do realizacji, bank odbiorcy 

przelewu dostępny będzie w systemie.   

3. W przypadku, gdy: 

1) bank odbiorcy będzie niedostępny w systemie; 

2) prawidłowa obsługa rozliczenia w systemie będzie niemożliwa z przyczyn technicznych,  

Bank niezwłocznie przekaże zleceniodawcy komunikat o braku możliwości przyjęcia do realizacji dyspozycji 

przelewu natychmiastowego. 

4. Bank dopuszcza  przerwy techniczne w czasie których usługa nie będzie dostępna; komunikat 

o planowanych przerwach w dostępności systemu zamieszczany będzie z wyprzedzeniem na stronie internetowej 

Banku. 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do „Regulaminu świadczenia usług  

w zakresie  prowadzenia rachunków 

bankowych dla klientów indywidualnych 

w Banku Spółdzielczym w Krokowej” 


