
 

Koronowo, 27 maja  2016 roku 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2016 r. Bank wprowadzi zmiany w Taryfie 

prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci 

indywidualni”. Nowa taryfa znajduje się na stronie www.bskoronowo.com.pl. Wprowadzane zmiany są 

wynikiem dostosowania świadczonych usług do preferencji Klientów i aktualnej sytuacji rynkowej.  

Szczegółową informację o zmianach prezentujemy poniżej: 

1) w rozdz. 2 (obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych): 

a) zmianie ulega wysokość opłaty za przelewy realizowane na rachunki ZUS/US (pkt. 6 - realizacja 

przelewów) 

Wyszczególnienie czynności 

Tryb 

pobierania 

opłaty 

Pakiet  

„Dla 

młodych” 

Pakiet 

„Standard” 

Pakiet  

„e-rachunek” 

Pakiet „Plus” Pakiet „e-

Rodzina”  

Realizacja przelewów:       

1) złożonych w formie papierowej na 

rachunki ZUS/US 

 3,50 zł 4,50 zł 10,00 zł 3,50 zł 10,00 zł 

2) złożonych za pośrednictwem 

elektronicznych kanałów dostępu 

na rachunki ZUS/US 

za każdy 

przelew 

2,00 zł 

 

2,00 zł 

 

2,00 zł 

 

2,00  zł 

 

2,00 zł 

 

b) dodaje się pkt. 19-20 w brzmieniu 

Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 

Pakiet  

„Dla młodych”, „Standard”,  

„e-rachunek”, „Plus”, „e-Rodzina” 

19.Sporządzenie i przesłanie/ wydanie wyciągu bankowego: 

1) w formie papierowej 

a) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 

b) jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail 

klienta 

-  

 

2,50 zł 

bez opłat 

bez opłat 

20. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą 

dyspozycję  

15,00 zł 

 

2) w rozdziale 6 (karty płatnicze) w części „karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 

(debetowe)”:  

a) zmianie ulega wysokość opłaty za użytkowanie kart (pkt. 3):  

Rodzaj czynności/usługi 

Tryb pobierania opłaty VISA Electron 

"młodzieżowa" MasterCard 

Debit „młodzieżowa” *) 

Maestro,   Visa Electron,  MasterCard Debit *) 

 Pakiet „Dla młodych” 

miesięcznie 

 

1,00 zł 

2,00 zł przy wykonywania operacji bezgotówkowych 

w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 

 300,00 zł, w przeciwnym wypadku 4,00 zł 

 Pakiet „Standardowy” 
4,00 zł przy wykonywania operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym 

na łączną kwotę min.  300,00 zł, w przeciwnym wypadku 6,00 zł 

 Pakiet „e-rachunek” 
2,00 zł przy wykonywania operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym 

na łączną kwotę min. 300,00 zł, w przeciwnym wypadku 4,00 zł 

 Pakiet „Plus” 

 
 

2,50 zł przy wykonywania operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym 

na łączną kwotę min. 300,00 zł, w przeciwnym wypadku 4,50 zł 

 Pakiet „e-Rodzina” 
1,50 zł  przy wykonywania operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym 

na łączną kwotę min. 300,00 zł, w przeciwnym wypadku 5,00 zł  
 

*) jeżeli nie rozliczono operacji bezgotówkowych na wymaganą kwotę, należna opłata pobierana jest w dwóch częściach składowych zgodnie z 

zasadami określonymi we Wstępie do Taryfy; opłata za użytkowanie karty pobierana jest 3 dnia roboczego następnego miesiąca 
 

 

 
 

 

http://www.bskoronowo.com.pl/


b) w pkt. 6 zmianie ulega ppkt. 2, 3, 6: 
 

Rodzaj czynności/usługi 
VISA Electron "młodzieżowa" MasterCard Debit „młodzieżowa”  

Maestro,   Visa Electron,  MasterCard Debit MasterCard NFC 

Opłata za wypłatę gotówki:   

2.) w kasach banków SGB  (pod warunkiem, że 

placówka udostępnia wypłaty w POS) 

2,50 zł                                               

 

3.) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 
2,50  zł                                             

 

6.)    w ramach usługi cashback    1,70 zł                  

  

c) pkt. 9 - 10 otrzymują nowe brzmienie: 

Rodzaj czynności/usługi 

VISA Electron 

"młodzieżowa" 

MasterCard Debit 

„młodzieżowa” 

Maestro,    

Visa Electron,  

MasterCard Debit 
MasterCard NFC  

9. Zmiana PIN w bankomatach:   

1) banków SGB  

2) innych niż wskazane w pkt. 1 

6,00 zł 

8,50 zł 

nie dotyczy 

nie dotyczy 

10.    Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

1) banków SGB 

 

2) innych niż wskazane w pkt. 1) 

 

 

0,50 zł 

 

1,50 zł 

 

 

0,50 zł (po udostępnieniu usługi 

przez SGB-Bank S.A.) 

1,50 zł 

 

d) dodaje się pkt. 15  

Rodzaj czynności/usługi 

 

 

Tryb pobierania 

opłaty 

stawka 

VISA Electron 

"młodzieżowa" 

MasterCard Debit 

„młodzieżowa” *) 

Maestro,    

Visa Electron,  

MasterCard Debit 

*) 

MasterCard NFC **) 

15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN 

(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 

za każdą 

przesyłkę 
45,00 zł nie dotyczy 

Jeżeli przed datą wejścia w życie proponowanych zmian nie zostanie przez Państwa złożony 

sprzeciw wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia 1 sierpnia 2016 roku. Przed datą wejścia w życie 

zmian mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. 

W przypadku złożenia przez Państwa sprzeciwu i niewypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem 

poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez ponoszenia opłat. W razie rozwiązania w wyżej 

wskazany sposób umowy dotyczącej rachunku lokaty, do końca okresu umownego strony związane będą 

postanowieniami w brzmieniu przed wprowadzeniem zmian.  

Wszelkie informacje dotyczące oferty Banku znajdą Państwo na naszej stronie internetowej 

oraz w placówkach naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek Banku Spółdzielczego  

w Koronowie zamieszczone są na naszej stronie internetowej.   

 

W przypadku pytań i wątpliwości z Państwa strony nasi Doradcy są do Państwa dyspozycji.  

 

Z poważaniem  

 

Zarząd 

Banku Spółdzielczego w Koronowie 

 

 


