
TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ 

 W BANKU SPÓŁDZIECZYM W CZARNYM DUNAJCU – KLIENT INSTYTUCJONALNY 

I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH: ROLNICZE 
 W złotych 

1. Otwarcie rachunku płatniczego 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku  0 zł 

3. Wpłata gotówki  0 zł 

4. Wypłata gotówki  
0,20% od kwoty wypłaty nie mniej niż 2 zł    

i nie więcej niż 50 zł 

5. Wpłata gotówki we wpłatomatach 0,20% nie mniej niż 4 zł                                     

i nie więcej niż 400 zł 

II. FIRMOWE I PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH 
 BIEŻĄCY 

OPROCENTOWANY 

W PLN 

POMOCNICZY 

OPROCENTOWANY 

W PLN 

RACHUNEK 

WALUTOWY W                

USD I EUR* 

1. Otwarcie rachunku  20 zł 20 zł 30 zł 

2. Prowadzenie rachunku  
10 zł miesięcznie  

proporcjonalnie do okresu prowadzenia rachunku w danym miesiącu 

3. Wpłata gotówki1 

0,3% nie mniej niż 2 zł i 

nie więcej niż 400 zł lub 
wg umowy 

0,5% nie mniej niż 2 zł i 

nie więcej niż 400 zł lub 
wg umowy 

0,10% od kwoty wpłaty 

nie mniej niż 5 zł 

4. Wypłata gotówki1 

0,3% nie mniej niż 2 zł i 

nie więcej niż 400 zł lub 

wg umowy 

0,5% nie mniej niż 2 zł i 

nie więcej niż 400 zł lub 

wg umowy 

0,20% od kwoty wypłaty 

nie mniej niż 5 zł 

5. Wpłata gotówki we 
wpłatomatach 

0,20% nie mniej niż 4 zł 
i nie więcej niż 400 zł 

0,20% nie mniej niż 4 zł 
i nie więcej niż 400 zł 

 
nie dotyczy 

6. Wydanie czeków gotówkowych 
lub rozrachunkowych (za każdy 

czek) 

wg ceny zakupu nie dotyczy 

7. Potwierdzenie czeku (za każdy 

czek) 
5 zł nie dotyczy 

8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie 

blankietów czekowych 
20 zł nie dotyczy 

9. Prowadzenie rachunku 

płatniczego 
nieoprocentowanego 

0 zł nie dotyczy 

III. PROWIZJE I OPŁATY WSPÓLNE DO WSZYSTKICH 

RACHUNKÓW  
 RACHUNKI  

W PLN  

RACHUNKI 

WALUTOWE W                

USD I EUR 

1. Likwidacja rachunku na wniosek posiadacza 10 zł 10 zł 

2. Sporządzenie wyciągu bankowego: 
a) udostępnienie za pomocą Systemu eBankNet/eCorpoNet 

b) odbiór w Banku  

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

w miesiącu 

 
0 zł 

0 zł 

0 zł 
 

5 zł 

 
0 zł 

0 zł 

0 zł 
 

5 zł 

 
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.  

 
3. Sporządzenie odpisu dokumentu księgowego do wyciągu 3 zł 3 zł 

4. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 2 zł /strona 2 zł /strona 

5. Zmiana karty wzorów podpisów 10 zł 10 zł 

6. Uruchomienie usługi bankowości telefonicznej 10 zł 10 zł 

7. Usługa bankowości telefonicznej 2 zł miesięcznie 2 zł miesięcznie 

8. Zmiana hasła w usłudze bankowości telefonicznej 5 zł 5 zł 

9. Powiadomienia SMS/Powiadomienia SMS o zdarzeniach w 

bankowości 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 raz w 

miesiącu) 

0,20 zł za każdy 

komunikat SMS 

(opłata pobierana 
zbiorczo raz w 

miesiącu) 

10. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 15 zł 15 zł 

11. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym na 

rzecz Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu 
5 zł 5 zł 

12. Dokonanie blokady środków na rachunku 

oszczędnościowym z tytułu zabezpieczenia umów 

zawartych przez posiadacza z innym bankiem 

20 zł 20 zł 

13. Opłata manipulacyjna za nie podjęcie wcześniej 

awizowanej wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego 

0,2% od kwoty 

awizowanej w PLN 

0,4% od kwoty 

awizowanej w PLN 

14. Usługa bankowości elektronicznej eBankNet 0 zł 0 zł 

15. Usługa bankowości elektronicznej eCorpoNet 20 zł 20 zł 

16. Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu 5 zł 5 zł 

17. Polecenie przelewu: 

a) złożone w formie papierowej 

b) złożone za pomocą eBankNet 

c) złożone za pomocą eCorpoNet 

d) z tytułu składki ZUS 

 

2 zł 
0 zł 

0,50 zł 

2 zł 

nie dotyczy 

18. Polecenie przelewu wewnętrznego: 

a) złożone w formie papierowej  

b) złożone za pomocą bankowości internetowej 

 

1 zł 

0 zł 

 
1 zł 

1 zł 

19. Polecenie przelewu Express Elixir** 8 zł nie dotyczy 

20. Zlecenie stałe do innego banku 4 zł nie dotyczy 

21. Zlecenie stałe na rachunek w Banku Spółdzielczym w 

Czarnym Dunajcu  
2 zł nie dotyczy 

22. Zlecenie stałe z rachunku organizacji pozarządowej 2 zł nie dotyczy 

23. Polecenie zapłaty 1 zł nie dotyczy 

24. Zwrot polecenia zapłaty w przypadku braku środków na 

rachunku 
1 zł nie dotyczy 

25. Realizacja zleceń w systemie SORBNET: 

a) dla zleceń wykonywanych w placówce Banku  

b) dla zleceń wykonywanych w systemie eCorpoNet 

c) dla zleceń wykonywanych w systemie eBankNet 

 

30 zł 
25 zł 

25 zł 

nie dotyczy 

26. Zniesienie blokady: listy haseł jednorazowych, dostępu do 

systemu eBankNet, eCorpoNet, aktywacja listy haseł 

jednorazowych przez pracownika Banku 

5 zł 5 zł 

27. Odzyskanie kwoty transakcji płatniczej w przypadku 

błędnie podanego numeru rachunku odbiorcy przelewu 
10 zł 10 zł 



IV. DYSPOZYCJE NIE ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM 

BANKOWYM 
1. Zamiana nominałów pieniężnych na inny nominał pieniężny 0 zł 

2. 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. 

3. 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  

4. Wpłata gotówki na rachunek ZUS 15 zł 

5. Wpłata gotówki na rachunek organizacji społecznej 0 zł 

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

i nie więcej niż 500 zł 

7. Przechowywanie w depozycie bankowym: 
papierów wartościowych, duplikatów kluczy posiadaczy rachunków 

bankowych 

15 zł miesięcznie + podatek VAT* 

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

V. KREDYTY 
DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA 

1. Przyjęcie i rozpatrzenia wniosku o kredyt 
a) nie zabezpieczony hipoteką 

b) zabezpieczony hipoteką 

jednorazowo 
 

60 zł 

100 zł 

2. Udzielenie kredytu: 

a) inwestycyjny 
b) obrotowy 

Jednorazowo – od  

kwoty kredytu 

 

2%  
3%  

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

1. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o kredyt: 
Jednorazowo – od 

kwoty 

wnioskowanej 

0,4% - min 100 zł  i   max 5 000 
zł 

2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty 

kredytu/przedłużenie  

a) kredyt w rachunku bieżącym do100.000 zł 

b) kredyt w rachunku bieżącym od 100.000 zł 

c) kredyty obrotowe do 2 lat  
d) kredyty obrotowe do 2-5 lat  

e) kredyty inwestycyjne do 5 lat  

f) kredyty inwestycyjne 5-10 lat   
g) kredyty inwestycyjne powyżej 10 lat   

h) kredytowa linia hipoteczna  - do 5  

i) kredytowa linia hipoteczna  - powyżej 5 lat  

 
Jednorazowo – od 

kwoty kredytu 

 

 

2%  

1,0% 

2,5%   
3,5%   

2%  

3%  
4%  

2,5%  

4%  

3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym 

banku krajowym 
jednorazowo 30,00 zł  

4. Wcześniejsza spłata kredytu 0 zł 

DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA / DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

1. Zmiana warunków umowy kredytowej na wniosek 
klienta: 

a) zmiana terminów spłaty kredytu (prolongata) 

 
 

b) zmiana innych warunków umowy w tym 

zabezpieczeń 
c) zmiana innych warunków umowy za wyjątkiem 

zmiany terminów płatności 
d) zmiana harmonogramu spłaty kredytu w wyniku 

nadpłaty kredytu 

e) sporządzenie raportu z oceny wartości 
nieruchomości 

 
Jednorazowo od 

prolongowanej 

kwoty 
 

Jednorazowo 

 
Jednorazowo 

 
Jednorazowo 

 

Jednorazowo 
 

 
 

1% od (nie mniej niż 60 zł) 

 
 

100 zł 

 
100 zł 

 
100 zł 

 

100 zł 

2. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia jednorazowo 70,00 zł  

kredytu  

3. Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia  jednorazowo 15 zł 

4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego 

posiadanie rachunku kredytowego wraz z 

wysokością zadłużenia lub jego brakiem 

jednorazowo 30 zł 

5. Wydanie odpisu umowy kredytowej jednorazowo 35 zł 

6. Sporządzenie oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej klienta 
jednorazowo 60 zł 

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

8.  Sporządzenie kopii dokumentu jednorazowo 10 zł 

9. Udzielenie promesy kredytowej 0,1% od kwoty udzielonej promesy kredytowej nie 
mniej niż 100 zł 

10. Sporządzenie oświadczenia o wykreślenie 

z hipoteki 
jednorazowo 10 zł 

11. Wydanie zgody na zwolnienie nieruchomości z 
obciążenia hipotecznego 

jednorazowo 50 zł 

12. Udzielenie / przedłużenie gwarancji lub 

poręczenia  

1% - 3% rocznie od kwoty 

13. Wydanie innych opinii i zaświadczeń na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 70,00 zł  

14. Badanie stanu prawnego nieruchomości w 

księdze wieczystej  
jednorazowo 50,00 zł  

15. Wysłanie wezwania do zapłaty do kredytobiorcy i 

innych osób będących dłużnikami banku 
jednorazowo 10 zł 

VI. KARTY PŁATNICZE (FIRMOWE/ROLNICZE) 
KARTA PŁATNICZA VISA BUISNESS DEBETOWA 

1. Wydanie karty płatniczej 40 zł 

2. Wznowienie karty płatniczej 40 zł 

3. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku 50 zł 

4. Wydanie duplikatu karty 20 zł 

5. Transakcje bezgotówkowe 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 

7. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju . 4 zł 

8. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych 

2% od kwoty wypłaty 

min 10 zł 

9. Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju. 5 zł 

10. Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 

11. Wypłata gotówki poprzez usługę VISA cash back (wypłata gotówki 

w kasie placówki handlowo-usługowej) w kraju 
3 zł 

12. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2 zł 

13. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 

rachunku za okres przez niego wskazany. 
3 zł 

14. Zmiana danych użytkownika karty. 3 zł 

15. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 

16. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000 zł 

17. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty 1 500 zł 

18. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10 zł 

19. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych 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 

 



VII. 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 

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 / eCorpoNet 

15 zł 

10 zł 

2. Polecenie przelewu SEPA2 do banków zagranicznych   

a) złożone w formie papierowej 

b) złożone za pośrednictwem eBankNet  / eCorpoNet 

2 zł 

0 zł 

3. Polecenie przelewu SWIFT w  EURO w ramach EOG  

a) złożone w formie papierowej 

b) złożone za pośrednictwem eBankNet / eCorpoNet  

30 zł 

25 zł 

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

a) złożone w formie papierowej 

b) złożone za pośrednictwem eBankNet / eCorpoNet  

40 zł 

30 zł 

5. Polecenie przelewu poza EOG  

a) złożone w formie papierowej 

b) złożone za pośrednictwem eBankNet / eCorpoNet  

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 

 

* Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga zmiany Taryfy 

* 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 

eBankNet.  Maksymalna kwota pojedynczego przelewu wynosi  4000,00 zł. 

 

 

Czarny Dunajec, 01.03.2023r. 

 
2 Przelew zagraniczny/walutowy w walucie Euro w ramach obszaru SEPA (wszystkie kraje jednolitego obszaru 

płatności w euro). 


