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Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla 

produktów wycofanych z oferty 

obowiązuje od 01.06.2021r.  
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Zasady pobierania opłat i prowizji 

1. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla Klientów Indywidualnych ma 

zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, 

zwanego dalej Bankiem, oraz przeprowadzanych za pośrednictwem bankowości internetowej. 

2. W przypadku transakcji wyrażonych w walutach obcych podstawę ustalenia opłat i prowizji stanowi równowartość  

w złotych kwoty transakcji. 

3. Opłaty i prowizje ustalane i pobierane są w złotych polskich, a jeżeli wnoszone są w walucie obcej dokonuje się ich 

przeliczenia zgodnie z średnim kursem NBP obowiązującym w dniu pobrania za wyjątkiem: 

a) operacji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych – przeliczanych zgodnie z zawartymi umowami. 

4. Opłaty i prowizje pobierane są w następujących okresach: 

a) pobierane miesięcznie – ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego lub w ostatnim dniu obowiązywania umowy, 

b) ustalone indywidualnie – w terminach określonych w umowie, 

c) przelewy, polecenia zapłaty, zlecenia stałe, monity – w chwili wykonania czynności, 

d) za pozostałe usługi – w chwili przyjęcia dyspozycji lub na koniec dnia, w którym złożono dyspozycję. 

5. W przypadku kosztów pośredniczących instytucji zagranicznych wyrażonej w walucie innej niż waluta transakcji, 

przeliczenie następuje według kursu średniego NBP z dnia pobrania kosztów. 

6. Koszty opłat i prowizji ponosi zleceniodawca transakcji chyba, że umowa stanowi inaczej lub Bank wyrazi zgodę na 

taka formę. 

7. Posiadacz rachunku zobowiązany jest zapewnić w terminach wymienionych w pkt 4 środki pieniężne niezbędne na 

pokrycie opłat i prowizji, a w przypadku braku środków Bank pobierze zaległe opłaty i prowizje z pierwszych 

wpływów na rachunek. 

8. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu według zasad ogólnych. 

9. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS Krasnystaw z instytucjami lub 

podmiotami gospodarczymi, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera prowizję lub opłatę w 

wysokości określonej w umowie. 

10. Za wykonywanie czynności zleconych przez inny bank, BS Krasnystaw pobiera prowizję lub opłatę w wysokości 

uzgodnionej z tym bankiem w umowie. 

11. W przypadku operacji dewizowych pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne 

podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 

12. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

a) wpłat darowizn na cele charytatywne, 

b) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów zaciągniętych w Banku, oraz od wypłat kredytów realizowanych 

z rachunków kredytowych oraz spłatę innych zobowiązań wobec Banku. 

13. Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku i za miesiąc, w którym rachunek zamknięto. 

14. Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty i za miesiąc, w którym karta została zastrzeżona. 

15. Za wykonanie na wniosek Klienta usług niewymienionych w niniejszej Taryfie, Bank pobiera opłatę w wysokości 

uzgodnionej z Klientem. 

16. Bank nie realizuje transakcji walutowych w bilonie. W przypadku kwot niższych niż najniższy nominał banknotu  

w danej walucie, wypłata następuje w formie równowartości w złotych polskich. 

17. Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 50 tys. zł lub równe tej kwocie dokonywane są bezpłatnie pod warunkiem 

awizowania przez Klienta wypłaty w placówce Banku. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do godziny 12.00 dnia 

roboczego poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić wypłata. 
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Taryfa opłat i prowizji bankowych produktów wycofanych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie  

dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) naliczana od kwoty zaangażowania według stanu na dzień 31 grudnia. Płatna do 31 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.  

    Dotyczy kredytów udzielonych od dnia 18.09.2012r. 

 

I. KREDYTY i GWARANCJE 
Tryb pobierania Na zakup i montaż 

kolektorów 

Preferencyjny ARIMR 

udzielane do 31.12.2014 

„Jesień Życia” 

1. Przyznanie kredytu     

1) do 12 miesięcy jednorazowo n/d n/d n/d 

2) Powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy jednorazowo n/d n/d n/d 

3) Powyżej 24 miesięcy jednorazowo n/d n/d n/d 

2. Zmiana warunków umowy na wniosek 

klienta 

    

1) Prolongata ostatecznego terminu spłaty do 1 

roku 

jednorazowo 1% od kwoty, której dotyczy 

prolongata  nie mniej niż 50 zł 

1% od kwoty, której dotyczy 

prolongata nie mniej niż 50 zł 

1% od kwoty, której dotyczy 

prolongata nie mniej niż 50 zł 

2) Prolongata ostatecznego terminu spłaty 

powyżej 1 roku 

jednorazowo 2% od kwoty, której dotyczy 

prolongata nie mniej niż 50 zł 

2% od kwoty, której dotyczy 

prolongata nie mniej niż 50 zł 

2% od kwoty, której dotyczy 

prolongata nie mniej niż 50 zł 

3) Przedterminowa spłata jednorazowo 0 zł Bez opłat 0,00 zł 

4) Pozostałe zmiany (prowizja liczona od 

kwoty zmiany) 

jednorazowo 
1%  nie mniej niż 50 zł 1%  nie mniej niż 50 zł 50,00 zł 

5) Zmian zabezpieczenia kredytu jednorazowo 50 zł 0,25 % nie mniej niż 200,00 zł 1,00% nie mniej niż 50 zł 

3. Zaświadczenia i opinie     

1) Zaświadczenie o zadłużeniu za dokument 20 zł 20,00 zł 20,00 zł 

2) Pozostałe zaświadczenia za dokument 20 zł 20,00 zł 20,00 zł 
12)

 

3) Opinia za dokument 
50 zł 

0,1 % nie mniej niż 100,00 zł i nie 

więcej niż 500,00 zł 
50,00 zł 

4. Pozostałe opłaty     

1) Wydanie odpisu umowy jednorazowo 20 zł 20,00 zł 20,00 zł 

2) Wydanie odpisu innego dokumentu jednorazowo 5 zł 10,00 zł 5,00 zł 

3) Wystawienie wezwanie do spłaty Za każdy monit 0 zł 25,00 zł 0,00 zł 

5. Zaangażowanie kapitałowe      

1) Prowizja za zaangażowanie kredytowe według parametrów 

produktu 
n/d 

0,75% 

nie mniej niż 50 zł 
1)

 
n/d 
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IV. KARTY PŁATNICZE i BANKOMATOWE 

ORAZ NAKLEJKI ZBLIŻENIOWE  
Tryb pobierania 

ROR, 

„KRUS” 

Konto dla 

oszczędnych 

KONTO 

za 0 zł 

Konto Student 

i 

„Dobry Start” 

eROR 
Obsługa 

zasiłków 
PRP 

19)
 

1. Wydanie karty  

1) zmiana numeru PIN w placówce Banku dla kart 

wewnętrznych 

za każdą 

dyspozycję 
5,00 zł 

2. Opłata za posiadanie karty  

1) karty wewnętrznej (od każdej karty) miesięcznie 0,00 zł 

3. Inne opłaty   

1) Opłata za zmianę danych użytkownika karty 

wewnętrznej 

za każdą 

dyspozycję 
0,00 zł 

2)  Opłata za zmianę limitu dla karty wewnętrznej 
za każdą 

dyspozycję 
0,00 zł 

4. Płatności  

1) Wypłata w bankomatach BS Krasnystaw kartą 

wewnętrzną 

za każdą 

dyspozycję 
0,00 zł  

5. Blokada i zastrzeżenie  

1) zastrzeżenie karty wewnętrznej za każdą 

dyspozycję 
0,00 zł 

2) odblokowanie karty wewnętrznej za każdą 

dyspozycję 
0,00 zł 

3) odblokowanie numeru PIN karty wewnętrznej za każdą 

dyspozycję 
0,00 zł 

 

mailto:bs.krasnystaw@pro.onet.pl

