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      DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT  
Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM 

 
 
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Spółdzielczy w Cycowie 

 

Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie potwierdzony 

książeczką oszczędnościową (a’vista) 

 

Data: 1 kwietnia 2022r. 

 

• Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z 

rachunkiem płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne 

rachunki. 

 

• Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym 

rachunkiem, które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą 

Państwo znaleźć w Taryfie opłat i prowizji od czynności bankowych w Banku 

Spółdzielczym w Cycowie. 

 

• Dostępny jest również bezpłatny glosariusz (objaśnienie) pojęć stosowanych  
w niniejszym dokumencie.  

 

Usługa Opłata 

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem 

Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie                                                           0zł   

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)  

Polecenie przelewu 

[Przelew zewnętrzny w systemie  

ELIXIR] 

 

[Przelew zewnętrzny w systemie  

SORBNET ] 

W placówce Banku za 

przelew 

 

 

W placówce Banku za 

przelew 

 

4,50 zł 

 

 

 

30 zł 

 

Polecenie przelewu SEPA 

[w trybie standardowym] 

Usługa nie jest dostępna  
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Polecenie przelewu wewnętrznego W placówce Banku za 

przelew 

1,50 zł 

 

Polecenie przelewu w walucie obcej 

[w trybie standardowym – za przelew] 

Usługa nie jest dostępna  

Polecenie zapłaty 

[realizacja] 

Za zlecenie 1 zł 

Zlecenie stałe 

[realizacja] 

Usługa nie jest dostępna  

Karty i gotówka 

Transgraniczna transakcja 

płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności 

bezgotówkowych 

Usługa nie jest dostępna  

 

Transgraniczna transakcja 

płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności 

gotówkowych 

Usługa nie jest dostępna  

 

Wydanie karty płatniczej 

[karty  debetowej] 

Usługa nie jest dostępna  

Obsługa karty debetowej Usługa nie jest dostępna  

Obsługa karty kredytowej  Usługa nie jest dostępna  

Wypłata gotówki  0 zł 

Wpłata gotówki  0 zł 

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane 

Kredyt w rachunku płatniczym  Usługa nie jest dostępna  

Inne usługi 

Wydanie zaświadczenia o 

posiadanym rachunku płatniczym 

 30 zł 
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Usługa bankowości elektronicznej Usługa nie jest dostępna  

Powiadomienie SMS do 2 SMS dziennie (opłata 

pobierana miesięcznie)         

do 5 SMS dziennie (opłata 

pobierana miesięcznie)                   

SMS bez ograniczeń 

(opłata pobierana 

miesięcznie)                            

2,50zł  

 

3,50zł  

 

6zł  

 


