
 

 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Koronowie wprowadza zmiany w obowiązującej  „Taryfie 

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

instytucjonalni”.  

 

Zmiana dotyczy: 

1) wysokości opłat za użytkowanie kart, za wypłatę gotówki, za zmianę PIN oraz za sprawdzenie salda 

rachunku w bankomatach, 

2) wprowadzenia opłat za otrzymywanie wyciągów w formie papierowej.  

Zmiana ta dotyczy jedynie klientów korzystających z  elektronicznych kanałów dostępu. Bez opłat  

przekazywane są wyciągi udostępniane poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz wysyłane na adres  

e-mail klienta.  

 

Zmiany są związane z dostosowaniem wysokości opłat pobieranych przez Bank do obecnych warunków 

rynkowych i wynikających z nich kosztów usług świadczonych przez Bank. 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz zmian wprowadzonych do Taryfy: 

1) rozdział 2 (obsługa rachunków rozliczeniowych):  

a) pkt. 25  (wyciągi z rachunku) otrzymuje nowe brzmienie: 

Sporządzenie i wysłanie/wydanie wyciągu z rachunku: 

1) w formie papierowej – jeżeli klient korzysta 

z elektronicznych kanałów dostępu  

2) w formie papierowej – jeżeli klient nie korzysta 

z elektronicznych kanałów dostępu:   

  

 

4,00 zł 

 

a) wysyłany listem zwykłym: 

za każdy 

wyciąg 

 

 

-  raz w miesiącu lub rzadziej bez opłat 

-  częściej niż raz w miesiącu  2,00 zł 

b)  wydawany w placówce Banku:  

- drukowany raz w miesiącu lub rzadziej bez opłat 

- drukowany częściej niż raz w miesiącu 0,75 zł 

3) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres 

elektroniczny e-mail klienta 

 

bez opłat 

 

2) w rozdziale 5 (karty płatnicze) wprowadza się zmiany w części „karty debetowe, wydane do rachunku 

bieżącego lub pomocniczego”: 

a) w pkt. 5 użytkowanie karty VISA Business Electron stawki otrzymują następującą wartość: 

użytkowanie karty:  

Agro, Mój Biznes, Biznes 5,00 zł przy wykonywania operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym 

na łączną kwotę min.  300,00 zł, w przeciwnym wypadku – 7,00 zł 

Agro-Komfort, Biznes-Komfort, 

   Biznes Elita 

0,00 zł przy wykonywania operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym 

na łączną kwotę min.  300,00 zł, w przeciwnym wypadku – 2,00 zł 

Pro-Bono 4,00 zł przy wykonywania operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym 

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

b) w pkt. 7 ppkt. 3 – 5 opłata za wypłatę gotówki kartami Visa Business Electron, MasterCard 

Business i Visa  Business Electron payWave 

Opłata za wypłatę gotówki (…): 

3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 (tj. 

w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków 

spółdzielczych)  

4) w kasach innych niż wskazane w pkt. 2 (tj. w kasach 

banków SGB) 

5) w bankomatach za granicą 

 

 

3,5% min. 4,50 zł 

 

3,5% min. 5,50 zł 

3,5% min. 5,50 zł 

 

 

 



 

 

 

 

 

c) w pkt. 7 ppkt. 6 opłata za wypłatę gotówki w ramach usługi cashback kartą Visa Business Electron  

Opłata za wypłatę gotówki (…)  

6) w ramach usługi cashback  

 

1,70 zł 

 

d) w pkt. 10 opłata za zmianę PIN dla kart Visa Business Electron   

Zmiana PIN w bankomatach  

1) banków SGB 

2) innych niż wskazane w pkt. 1  

 

6,00 zł 

8,50 zł 

 

e) pkt. 11 opłata za sprawdzenie salda kartami Visa Business Electron  

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach  

1) banków SGB 

2) innych niż wskazane w pkt. 1  

 

0,50 zł 

1,50 zł 

 

f) dodaje się pkt. 18  

ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN 

(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 

za każdą 

przesyłkę  

45,00 zł  

 

Jeżeli przed datą obowiązywania zmian nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw wobec tych 

zmian, zmiany obowiązują od dnia 01 czerwca 2017 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. 

  Zapraszamy do oddziałów naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek Banku 

Spółdzielczego w Koronowie zamieszczone są na stronie internetowej www.bskoronowo.com.pl. W przypadku 

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

 

.  

 

Z poważaniem 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Koronowie 

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

