
Załącznik 5.8 

Bank Spółdzielczy 

w  Jordanowie 

 

        
BANK SPÓŁDZIELCZY 
     W JORDANOWIE 

                             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 OPŁAT I PROWIZJI 
BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JORDANOWIE DLA KLIENTÓW 
INDYWIDUALNYCH obowiązująca od dnia 01 stycznia 2022 r. stanowiąca załącznik do 
wzorca umownego rachunku płatniczego. 
 
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: Rachunek walutowy płatny na każde żądanie 
w EUR 
 
 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 Jordanowie 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 SEPA  

 

zlecone w Placówce 

Banku za  przelew 

w bankowości 

elektronicznej                

za przelew 

5 zł 

 

 

0,80 zł  
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Polecenie przelewu wewnętrznego   przeksięgowanie 

środków w Banku i jego 

jednostkach 

organizacyjnych: z 

rachunku walutowego 

płatnego na każde 

żądanie na rachunek 

bieżący walutowy  

W systemie bankowości 

internetowej 

                                   0 zł 

 

 

                                        

 

                                        0 zł 

Polecenie przelewu w walucie obcej 

[w trybie standardowym – za przelew] 

polecenie przelewu w 

TARGET/SWIFT w 

walucie EUR w ramach 

EOG – w placówce 

Banku  

polecenie przelewu w 

innej walucie niż EUR w 

ramach EOG oraz 

polecenie przelewu w 

walucie obcej wysyłane 

do banku zagranicznego 

spoza EOG - w 

placówce Banku  

polecenie przelewu 

TARGET/SWIFT w 

walucie EUR  w ramach 

EOG - w systemie 

bankowości internetowej  

                                      35 zł 

                                        

 

                                       35 zł 

 

 

 

                                  

                                       30 zł 

KARTY I GOTÓWKA 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy 
użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych 

od transakcji 

dla wszystkich kart VISA 

w przypadku transakcji 

bezgotówkowych  jest 

dodatkowa prowizja 

Banku – 3% wartości 

transakcji, przy 

stosowaniu kursu 

własnego VISA w 

przypadku transakcji 

dokonywanych w 

0 zł  
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walutach innych niż 

waluta rachunku karty 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy 
użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych 

we wskazanych 

bankomatach Grupy 

BPS i innych bankach 

krajowych oraz 

terminalach POS 

zgodnie z zawartymi 

umowami: 

- w innych bankomatach 

w kraju                                    

- w bankomatach za 

granicą                                                                                  

- w punktach 

akceptujących kartę w 

kraju oraz za granicą                                

- w placówkach Poczty 

Polskiej                                  

 

 

 

                             bez opłat                              

                            

                         3% min. 10 zł 

                         3% min. 10 zł 

                         3% min. 10 zł 

  

                         3% min. 10 zł 

Wydanie karty [karty  debetowej] jednorazowo                                          5 zł 

Obsługa karty debetowej  miesięcznie 5 zł 

Obsługa karty kredytowej informacja znajduje się w 

DOK. DOT.OPŁAT Z  

TYTUŁU USŁUG 

ZWIĄZANYCH Z 

RACHUNKIEM KARTY 

KREDYTOWEJ  

 

Wypłata gotówki  na rachunek płatniczy 

walutowy dokonana w 

jednostkach Banku 

0,20% min. 5 zł  

Wpłata gotówki  z rachunku płatniczego 

walutowego dokonana w 

jednostkach Banku 

                                         0 zł 

INNE USŁUGI 

Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie                                   0 zł 
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Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych (na wniosek Posiadacza 
rachunku) 

wydruk obrotów na 

rachunku w roku 

bieżącym 

wydruk obrotów na 

rachunku za lata 

poprzednie 

7 zł 

 

12 zł 

Wydanie zaświadczenia o posiadanym 
rachunku płatniczym  

za opinię/zaświadczenie  50 zł w tym VAT 

Usługa bankowości elektronicznej  prowizja miesięczna za 

dostęp do systemu  

bankowości 

elektronicznej za każdy  

wydany dostęp 

miesięcznie 

                                          

 

 

                                        2 zł 

Powiadomienie SMS aktywacja usługi                

powiadomienie SMS 

Banking 

opłata za udostępnienie 

jednorazowego kodu 

autoryzacyjnego lub 

powiadomienia o 

zdarzeniu   

przesyłanego w formie 

SMS                                                        

bez opłat 

 

0,15 zł 

 
 
 
 
 


