
TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CZARNYM DUNAJCU - 

KLIENT INDYWIDUALNY 

I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH 
 

A’VISTA ROR* 
PRP*/ PRP 

JUNIOR* 

RACHUNEK 

WALUTOWY 

W USD I 

EUR* 

RACHUNEK 

OSZCZEDNO

ŚCIOWY 

1. Otwarcie rachunku płatniczego 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego 

0 zł 

3 zł 

miesięcznie 

proporcjonaln
ie do okresu 

prowadzenia 
rachunku w 

danym 

miesiącu 

0 zł 0 zł 0zł 

3. Usługa bankowości elektronicznej nie dotyczy 0 zł 0 zł 0 zł nie dotyczy 

4. Wpłata gotówki: 

a) w kasie Banku 

b) we wpłatomacie 

 

0 zł 

nie dotyczy 

 

0 zł 

5 zł 

 

0 zł 

5 zł 

 

0 zł1 

nie dotyczy 

 

0 zł 

nie dotyczy 

5. Wypłata gotówki w placówce Banku 

0 zł 0 zł 0 zł 

0,15% nie 
mniej niż 2,00 

zł1 

nie dotyczy 

6. Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej  

w miejsce utraconej 
Wg ceny zakupu nie dotyczy 

7. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 5 zł nie dotyczy 

8. Cesja książeczki oszczędnościowej 10 zł nie dotyczy 

9. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej 10 zł nie dotyczy 

10. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 
nie dotyczy 20 zł nie dotyczy 

11. Wydanie książeczki czekowej 
nie dotyczy 

Wg ceny 
zakupu 

nie dotyczy 

12. Pakiet 5 transakcji płatniczych w miesiącu obejmujących 

polecenie przelewu, zlecenie stałe lub polecenie przelewu 

wewnętrznego 
nie dotyczy nie dotyczy 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 

13. Sporządzenie wyciągu bankowego: 
a) udostępniane za pomocą Systemu eBankNet 

b) odbiór w Banku 

c) przekazywane przez Bank drogą pocztową raz w miesiącu 
d) przekazywane przez Bank drogą pocztową częściej niż raz w 

miesiącu 

nie dotyczy  

0 zł 

0 zł 

0 zł 
5 zł 

14. Polecenie przelewu w PLN: 

a) złożone w formie papierowej 

b) złożone za pośrednictwem eBankNet 

c) z tytułu składki ZUS 

 

2 zł 

----- 

2 zł 

 

2 zł 

0 zł 

2 zł 

 

2 zł 

0 zł 

2 zł 

nie dotyczy  nie dotyczy 

15. Polecenie przelewu wewnętrznego: 

a) złożone w formie papierowej  

b) złożone za pomocą bankowości internetowej 

 

1 zł 

0 zł 

 

1 zł 

0 zł 

 

1 zł 

0 zł 

 

1 zł 

1 zł 

jeden przelew 

w miesiącu 

kalendarzowym 
0 zł 

Każdy kolejny 

7² zł 

16. Zlecenie stałe 2 zł 2 zł 2 zł nie dotyczy nie dotyczy 

17. Polecenie zapłaty nie dotyczy 1 zł 1 zł nie dotyczy nie dotyczy  

18. Zwrot polecenia zapłaty w przypadku braku środków na 
rachunku klienta 

nie dotyczy 1 zł 1 zł nie dotyczy nie dotyczy  

19. Polecenie przelewu w systemie SORBNET: 

a)  złożone w placówce Banku 

b)  złożone w systemie eBankNet 

 
30 zł 

nie dotyczy 

 
30 zł 

25 zł 

 
30 zł 

25 zł 

nie dotyczy nie dotyczy  

20.  Polecenie przelewu Express Elixir w PLN złożone za 

pomocą bankowości internetowej** 
nie dotyczy 8 zł 8 zł nie dotyczy nie dotyczy 

21. Odzyskanie kwoty transakcji płatniczej w przypadku 

błędnie podanego numeru rachunku odbiorcy przelewu 

 

10 zł 

 

10 zł 

 

10 zł nie dotyczy nie dotyczy  

22. Sporządzenie odpisu dokumentu księgowego do wyciągu 
3 zł 

23. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 
2 zł /strona 

24. Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji  posiadacza 
rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 

śmierci 

15 zł 

25. Uruchomienie usługi bankowości telefonicznej 10 zł nie dotyczy 

26. Usługa bankowości telefonicznej 
2 zł miesięcznie nie dotyczy 

 
1 Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi 

równowartość tej kwoty. 
² Opłata pobierana z rachunku ROR za wszystkie zrealizowane transakcje w danym miesiącu kalendarzowym.  



27. Zmiana hasła w usłudze bankowości telefonicznej 
5 zł 5 zł 5 zł 5 zł nie dotyczy 

28. Zniesienie blokady: listy haseł jednorazowych, dostępu do 

systemu eBankNet, wykonywania transakcji,  aktywacja 
listy haseł jednorazowych przez pracownika Banku 

nie dotyczy 5 zł 5 zł 5 zł nie dotyczy 

29. Powiadomienia SMS/Powiadomienie SMS o zdarzeniach 

w bakowości elektronicznej 
Uwaga: nie pobiera się opłaty za logowanie w 

bankowości elektronicznej i autoryzację dyspozycji z 

rachunku 

0,20 zł za każdy komunikat SMS 

(opłata pobierana zbiorczo jeden raz w miesiącu) 

30. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania 

przelewu 
5 zł 5 zł 5 zł 5 zł nie dotyczy 

31. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku 
płatniczym 

15 zł 

32. Dokonanie blokady środków na rachunku  bankowym na 

rzecz Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu 
nie dotyczy 

33. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z 
tytułu zabezpieczenia umów zawartych przez posiadacza 

rachunku z innym bankiem 

20 zł 

34. Opłata manipulacyjna za nie podjęcie wcześniej 
awizowanej wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego, 

od kwoty awizowanej 

0,2% 0,2% 0,2% 0,4% nie dotyczy 

II. DYSPOZYCJE NIE ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM BANKOWYM 

1. Wpłata gotówki na rachunek  w innym banku – za media (telefon, 

telewizja, energia itp.) 
0,5% od kwoty wpłaty nie niej niż 3,50 zł i nie więcej niż 500 zł 

2. Wpłata gotówki na rachunek  w innym banku – inna niż za media 1% od kwoty wpłaty nie niej niż 15 zł i nie więcej niż 500 zł 

3. Wpłata gotówki na rachunek organizacji społecznej bez opłat 

4. Wpłata gotówki na rachunek Urzędu Skarbowego 1%  od kwoty wpłaty nie mniej niż 15 zł 

 i nie więcej niż 500 zł 

5. Wypłata gotówki z konta „Zlecenie do wypłaty” 1% od kwoty wypłaty lub wg umowy 

6. Zamiana nominałów pieniężnych  0 zł 

7. Przechowywanie w depozycie bankowym papierów wartościowych, 

książeczek lub bonów oszczędnościowych 
15 zł miesięcznie + podatek VAT* 

8. Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby, zlecone przez 

składającego zapytanie. (do podanej opłaty należy doliczyć 
podatek VAT według obowiązujących stawek). 

 

30 zł 
 

9. Opłata za przekazy Western Union 
Tabela opłat Western Union *** 

 

III. KREDYTY 
1. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o kredyt: 

a) samochodowy/gotówkowy/remontowy/w rachunku 
rozliczeniowo-oszczędnościowym (ROR) 

b) hipoteczny mieszkaniowy/ hipoteczny na dowolny cel 

 

30 zł 
 

60 zł 

2. Udzielenie kredytu - opłata przygotowawcza: 

a) na cele remontowe 
b) gotówkowy, samochodowy 

c) Kredyt hipoteczny Mój Dom 

d) Kredyt hipoteczny na dowolny cel Komfort 
e) Kredyt w rachunku płatniczym ROR 

 

2% od kwoty udzielonego kredytu 
4% od kwoty udzielonego kredytu 

2% od kwoty udzielonego kredytu 

3% od kwoty udzielonego kredytu 
4% od kwoty udzielonego kredytu 

3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 30,00 zł (jednorazowo) 

4. Wcześniejsza spłata kredytu 0 zł 

5. Zmiana warunków umowy kredytowej na wniosek klienta: 
a) podwyższenie kwoty przyznanego kredytu od kwoty 

podwyższenia 

b) zmiana terminów spłaty kredytu (prolongata) 
 

c) zmiana innych warunków umowy w tym zabezpieczeń 

d) zmiana innych warunków umowy za wyjątkiem zmiany 
terminów płatności 

e) zmiana harmonogramu spłat kredytu w wyniku nadpłaty 

kredytu 
f) sporządzenie raportu z oceny wartości nieruchomości 

 

 
jak za udzielenie kredytu w pkt 2 

1% od prolongowanej kwoty 

(nie mniej niż 60 zł) 
100 zł 

100 zł 

 
100 zł 

100 zł 

6. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu 70,00 zł (jednorazowo) 

7. Wydanie odpisu umowy kredytowej 35 zł 

8. Wydanie zaświadczenia o zadłużeniu kredytobiorcy 15 zł 

9. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku 

kredytowego wraz z wysokością zadłużenia lub jego brakiem 
30 zł 

11. Sporządzenie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta 60 zł 

12. Sporządzenie historii kredytu 30 zł za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 

13.  Sporządzenie kopii dokumentu 10 zł 

14. Udzielenie promesy kredytowej 
0,1% od kwoty  

 nie mniej niż 100 zł 

15. Sporządzenie oświadczenia o wykreślenie z hipoteki 10 zł 

16. Wydanie zgody na zwolnienie nieruchomości z obciążenia 

hipotecznego 
50 zł 

17. Wydanie innych opinii i zaświadczeń na wniosek Kredytobiorcy 70,00 zł (jednorazowo) 

18. Badanie stanu prawnego nieruchomości w księdze wieczystej  50,00 zł (jednorazowo) 

19. Wysłanie wezwania do zapłaty do kredytobiorcy i innych osób 10 zł 



będących dłużnikami banku 

 

 

IV. KARTY PŁATNICZE 

 

KARTA PŁATNICZA DEBETOWA 

VISA CLASSIC 

----------------- 

VISA PAY WAVE 

(do ROR*) 

Naklejka zbliżeniowa 

VISA 

payWave 

(do ROR*) 

 

VISA DEBIT 

PAYWAVE 

 

(do PRP*) 

1.  Wydanie nowej karty płatniczej 40 zł 40 zł 0 zł 

2.  Wznowienie karty płatniczej 40 zł 40 zł 0 zł 

3. Wydanie duplikatu karty płatniczej 20 zł 20 zł 20 zł 

4. Obsługa karty debetowej 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Rozpatrzenie reklamacji 0 zł 0 zł 0 zł 

6. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku 

BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi 

umowami (lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie 
internetowej Banku) 

0 zł nie dotyczy 0 zł 

7.  Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju 

  
4 zł nie dotyczy 

4 zł (za każdą kolejną 

wypłatę po wykorzystaniu 
pakietu 5 wypłat) 

8. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych 

(zarówno w krajach należących do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego jak również spoza EOG) 

4 zł nie dotyczy 4 zł 

9. Wypłata gotówki w kasie obcego banku w kraju 

(zarówno w krajach należących do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego jak również spoza EOG) 

4 zł nie dotyczy 4 zł 

10. Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 5 zł nie dotyczy 5 zł 

11. Wypłata gotówki poprzez usługę VISA cash back (wypłata 
gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej w kraju) 

3 zł nie dotyczy 3 zł 

12. Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych w kraju 0 zł 0 zł 0 zł 

13. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej 

do płatności bezgotówkowych 
(zarówno w krajach należących do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego jak również spoza EOG) 

0 zł 0 zł 0 zł 

14. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 

 
0,50% od kwoty 

transakcji 

min 3 zł 

nie dotyczy 
0,50% od kwoty transakcji 

min 3 zł 

15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2 zł nie dotyczy 2 zł 

16. Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym 

(miesięcznie). 
0 zł 0 zł 0 zł 

17. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 

rachunku za okres przez niego wskazany. 
5 zł 5 zł 5 zł 

18. Zmiana danych użytkownika karty. 5 zł 5 zł 5 zł 

19. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 5 zł 5 zł 5 zł 

20. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000 zł nie dotyczy 1 000zł 

21. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek 
Użytkownika 

10 zł 10 zł 10 zł 

22. Każda transakcja dokonana kartą VISA w walucie innej niż 

waluta rachunku (PLN), zostanie przeliczona przez VISA na 

PLN. Przy bezpośrednim przeliczeniu transakcji z waluty jej 
dokonania na PLN będzie doliczana marża własna 

dodatkowa prowizja 
Banku – 3 % wartości 

transakcji 

dodatkowa prowizja 
Banku – 3 % wartości 

transakcji 

dodatkowa prowizja Banku 

– 3 % wartości transakcji 

V. REALIZACJA PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM 
Realizacja przekazów w obrocie dewizowym otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe 

1. Polecenie przelewu SEPA2 

a) z banków krajowych  

b) z banków zagranicznych  

 

15 zł 

0 zł 

2. Polecenie przelewu w walucie obcej (otrzymane z banków krajowych) 40 zł 

3. Polecenie przelewu od banków zagranicznych (inne niż polecenie przelewu SEPA2) 40 zł 

4.  Dodatkowa opłata za realizację przelewu zagranicznego/walutowego z tytułu świadczenia emerytalno-

rentowego  
15 zł 

Realizacja przekazów w obrocie dewizowym na rachunek w innym banku  

1. Polecenie przelewu SEPA2 do banków krajowych  

a) złożone w formie papierowej 

b) złożone za pośrednictwem eBankNet  

 

15 zł 

10 zł 

2. Polecenie przelewu SEPA2 do banków zagranicznych   

a) złożone w formie papierowej 

b) złożone za pośrednictwem eBankNet   

 

2 zł 

0 zł 

3. Polecenie przelewu SWIFT w  EURO w ramach EOG  

a) złożone w formie papierowej 

b) złożone za pośrednictwem eBankNet   

30 zł 

25 zł 

 
2 Przelew zagraniczny/walutowy w walucie Euro w ramach obszaru SEPA (wszystkie kraje jednolitego obszaru płatności w euro). 



4. Polecenie przelewu SWIFT w  walucie innej niż EURO w ramach EOG 

a) złożone w formie papierowej 

b) złożone za pośrednictwem eBankNet   

 

40 zł 

30 zł 

5. Polecenie przelewu poza EOG  

a) złożone w formie papierowej 

b) złożone za pośrednictwem eBankNet   

 

50 zł 

40 zł 

6. Przelew wewnętrzny  1 zł 

7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących  pobierane z góry od poleceń przelewu poza EOG 

w przypadku wybrania przez klienta opcji kosztowej OUR  
100 zł 

8. Opłata za brak kodu SWIFT 30 zł 

9. Opłata dodatkowa od poleceń przelewu za tryb pilny (data waluty „dziś”) 110 zł 

10. Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta 80 zł + koszty banków trzecich 

11. Zlecenie poszukiwania przekazu/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 

12. Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku 
80 zł + koszty banków trzecich 

13. Skup i sprzedaż walut obcych Bez opłat 

 

VI. USŁUGA BLIK 
Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK: 

1.Bezgotówkowe transakcje dokonywane za pośrednictwem Usługi BLIK od transakcji 0 PLN 

Wypłata gotówki w bankomatach: 

1.We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych, 

zgodnie z zawartymi umowami od transakcji 

0 PLN 

2.W innych bankomatach w kraju 0 PLN 

 

*Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga zmiany Taryfy 

*ROR – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 

*PRP/ PRP JUNIOR* – podstawowy rachunek płatniczych 

* RACHUNEK WALUTOWY – w przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w 

walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania prowizji. 

** Usługa przelewu natychmiastowego Express Elixir dostępna jest wyłącznie w bankowości elektronicznej. Maksymalna kwota pojedynczego 

przelewu wynosi  4000,00 zł. 

*** https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/codzienne-bankowanie/przekazy-western-union.html 

 

*Określenie „NIE DOTYCZY” – oznacza, że danej czynności nie można wykonać do tego typu rachunku  

Czarny Dunajec, 01.03.2023r. 

 

 

Administratorem wskaźnika referencyjnego  – Lokata terminowa 12M jest Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu z siedzibą w Czarnym Dunajcu                       

Adres: 34-470 Czarny Dunajec, Rynek 19.  

NIP: 7350012295, REGON: 000499650, KRS: 0000136330 

Administratorem wskaźnika referencyjnego  WIBOR, WIBID jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie                                                                     

Adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. NIP 525 25 46 511,  KRS 0000493097.  

https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/codzienne-bankowanie/przekazy-western-union.html

