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DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM 
 
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych  
z rachunkiem płatniczym. 
 
Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych  
i powiązanych z rachunkiem zawiera TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ BANK 
SPÓŁDZIELCZY W TARNOBRZEGU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I PODMIOTÓW INSTYTUCJIONALNYCH stanowiąca załącznik do wzorca umownego rachunku płatniczego. 

 
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: ROR Standard  
 
• Niniejszy dokument przedstawia  informacje o opłatach za korzystanie z reprezentatywnych usług powiązanych 

z rachunkiem. Celem dokumentu jest pomoc Wnioskodawcom w porównaniu tych opłat z opłatami innych 
rachunków w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu i innych bankach. 

• Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU 
USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM stanowią załącznik do niniejszego dokumentu. 
 

USŁUGI OPŁATY I PROWIZJE 

PŁATNOŚCI (Z WYJĄTKIEM KART PŁATNICZYCH) 

Polecenie przelewu 
[Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR] 

• w placówce Banku za przelew 

• w placówce Banku do ZUS, US 

• w systemie bankowości 
internetowej/mobilnej za przelew 

 

3,50 zł 
3 zł 

 
1 zł 

Polecenie przelewu 
[Przelew natychmiastowy w systemie 
EXPRESS ELIXIR] 

• w placówce Banku za przelew 

• w systemie bankowości 
internetowej/mobilnej za przelew 

 

10,00 zł 
 

5 zł 

Polecenie przelewu SEPA 
[w trybie standardowym] 

Za  przelew 3,50 zł 

Polecenie przelewu wewnętrznego W placówce Banku za przelew 
 
W systemie bankowości 
internetowej/mobilnej za przelew 

0 zł 
 

0 zł 

Polecenie przelewu w walucie obcej 
[w trybie standardowym – za przelew] 

• na rachunek prowadzony w Banku  

• w ramach EOG w innej walucie niż 
EURO 

• spoza EOG 

0 zł 
3,50 zł 

 
30 zł 

Polecenie zapłaty 
[realizacja] 

Za zlecenie 0 zł 

Zlecenie stałe 
[realizacja] 

Za zlecenie na rachunek w BS  
(w placówce) 
Za zlecenie na rachunek w innym 
banku (w placówce) 
Za zlecenie (w systemie bankowości 
internetowej/mobilnej) 

0 zł 
 

2,50 zł 
 

1 zł 
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KARTY I GOTÓWKA 

Transgraniczna transakcja płatnicza 
przy użyciu karty debetowej do 
płatności bezgotówkowych 

Od transakcji 0 zł  

Transgraniczna transakcja płatnicza 
przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych 

Od transakcji: 

• w ramach EOG  w walucie EUR 

• w ramach EOG w walucie obcej innej 
niż EUR oraz poza EOG 

 
4 zł 

2% min. 10 zł 
 

Wydanie karty płatniczej 
[karty  debetowej] 

jednorazowo 0 zł 

Obsługa karty debetowej miesięcznie 4 zł  /  0 zł1 

Obsługa karty kredytowej Usługa nie jest dostępna 

Wypłata gotówki • w placówce Banku 

• we wskazanych bankomatach 
Banku BPS S.A. i innych bankach 
krajowych zgodnie z zawartymi 
umowami2       

•  w pozostałych bankomatach  
w kraju               

0 zł 
 

0 zł 
  
 

4 zł 

Wpłata gotówki 0 zł 

KREDYTY W RACHUNKU BIEŻĄCYM I USŁUGI POWIĄZANE 

Rozpatrzenie wniosku kredytowego • do 5 000,00 zł 

• od 5 000,01 zł do 10 000,00 zł 

• od 10 000,01 do 20 000,00 zł 

• od 20 000,01 do 50 000,00 zł 

• od 50 000,01 do 100 000,00 zł 

• od 100 000,01 zł 

25 zł  
35 zł 
50 zł 
60 zł 

100 zł 
200 zł  

Udzielenie kredytu ( w rachunku 
płatniczym) 

 1% kwoty kredytu 

Spłata całości lub części kredytu przed 
terminem 

 0 zł 

Prolongowanie terminu spłaty kredytu   0% od prolongowanej 
kwoty 

Podwyższenie kwoty kredytu 1% od różnicy pomiędzy  
dotychczasową a nową  

wysokością kredytu 

Zmiana innych postanowień Umowy 
kredytu na wniosek Kredytobiorcy 

 100 zł 

Sporządzanie historii kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

• za rok bieżący za każde rozpoczęte 
10 pozycji 

• za rok poprzedni, za każde 
rozpoczęte 10 pozycji 

3 zł 
 
 

4,50 zł 

Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych 
nt. kredytu na wniosek Kredytobiorcy 

 50 zł  
(w tym podatek VAT) 

Sporządzenie kopii dokumentów na 
wniosek Kredytobiorcy 

 30 zł 
(w tym podatek VAT) 

Wysyłanie wezwań do zapłaty  Według kosztów 

 
1 Opłata za obsługę karty wynosi 0,00 zł, gdy bezgotówkowe transakcje wykonane kartą w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty przekraczają 500,00 zł; 
opłaty za obsługę karty nie pobiera się w miesiącu wydania karty. 
2 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku 
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rzeczywistych 

INNE USŁUGI 

Prowadzenie rachunku  
płatniczego 

miesięcznie  6 zł   

Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych (na wniosek Posiadacza 
rachunku) 

• za każde rozpoczęte 10 pozycji roku 

bieżącego 

• za każde rozpoczęte 10 pozycji roku 

poprzedniego 

3 zł  
 

4,50 zł 

Wydanie zaświadczenia o posiadanym 
rachunku płatniczym 

 50 zł 
(w tym podatek VAT) 

Usługa bankowości elektronicznej  0 zł 

Powiadomienie SMS za każdy sms: 

• informacja o zmianie salda 

• powiadomienie o logowaniu 

• kod uwierzytelniający 

• autoryzacja – logowanie 

dwuetapowe 

• autoryzacja – operacja na rachunku 

• hasło do logowania 

 
0,15 zł 
0,15 zł 

0 zł 
 

0 zł 
 

0 zł 
0 zł 

 
 


