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Dokument dotyczący opłat z tytułu usług 

związanych z rachunkiem płatniczym 
 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: 
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu  
Nazwa rachunku: 
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Student 
Data: 15 grudnia 2019 r. 
 
• 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 obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Nowym 

Sączu. 

• Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie 

 

USŁUGA OPŁATA 

Płatności z wyjątkiem kart  

Polecenie przelewu 
W formie papierowej w placówce Banku 
W systemie bankowości elektronicznej 

 
za przelew                          2,40 zł 
za przelew                               0 zł 

Polecenie przelewu wewnętrznego 
W formie papierowej w placówce Banku 
W systemie bankowości elektronicznej  

 
za przelew                               0 zł 
za przelew                               0 zł 
 

Polecenie przelewu SEPA 
W formie papierowej w placówce Banku 

 
W systemie bankowości elektronicznej 

 
do banków krajowych       20,00 zł 
do banków zagranicznych  2,00 zł 

do banków krajowych       20,00 zł 
do banków zagranicznych  0,00 zł 

Polecenie przelewu w walucie obcej [w trybie 
standardowym – za przelew] 
W placówce Banku (polecenie wypłaty) 
W systemie bankowości elektronicznej 

 
 

0,25% min. 40 zł, max. 300 zł 
0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 

Polecenie zapłaty [realizacja] za zlecenie                              2 zł 
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Zlecenie stałe [realizacja] 
(w placówce Banku) 
(w systemie bankowości elektronicznej) 

 
za zlecenie                         2,40 zł 
za zlecenie                              0 zł 

Karty i gotówka 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych 

 od transakcji 0 zł  

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych 

 od transakcji 6 zł 

Wydanie karty płatniczej [karty  debetowej]  jednorazowo 0 zł 

Obsługa karty debetowej miesięcznie                             0 zł 

Obsługa karty kredytowej Informacja znajduje się w 
dokumencie dotyczącym opłat z 

tytułu usług związanych z 
rachunkiem płat niczym – karty 

kredytowe 

Wypłata gotówki 0 zł 

Wpłata gotówki 0 zł 

Kredyt w rachunku płatniczym  

Udzielenie kredytu w rachunku płatniczym 1% min. 70 zł 
w przypadku        0,7% min. 70 zł 
przystąpienia  
kredytobiorcy do  
ubezpieczenia w  
wariancie rozszerzonym 

Prolongowanie terminu spłaty kredytu 1% od prolongowanej kwoty 
min. 20 zł max 500 zł 

Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

za aneks                                40 zł 

Sporządzanie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 

Wydanie zaświadczeń o wysokości zadłużenia Kredytobiorcy 30 zł 

Wysłanie wezwań do zapłaty za jednokrotne wysłanie        15 zł 

Inne usługi 

Prowadzenie rachunku Płatniczego miesięcznie                             0 zł 

Sporządzenie zestawienia  
transakcji płatniczych (na  
wniosek Posiadacza rachunku) 
Za każdy miesiąc roku bieżącego 
Za każdy miesiąc roku poprzedniego 

 
 
 

5 zł 
10 zł 

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku 
płatniczym 

20 zł 

Usługa bankowości telefonicznej Usługa nie jest dostępna  
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Usługa bankowości elektronicznej 0 zł 

Powiadomienie SMS 
za każdy sms (opłata pobierana zbiorczo miesięcznie) 

 
0,30 zł 

 
Glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie 

Kredyt w rachunku płatniczym 

Umowa  o kredyt, który kredytodawca udostępnia konsumentowi 
umożliwiając dysponowanie środkami pieniężnymi  w wysokości  
przekraczającej  środki  pieniężne  zgromadzone  na rachunku 
oszczędnościowo - rozliczeniowym konsumenta. 

Polecenie przelewu 

Oznacza usługę płatniczą polegającą na uznaniu rachunku płatniczego 
odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego 
płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego 
rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez 
płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia 
przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej. 

Polecenie przelewu SEPA 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania 
środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek 
płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują 
działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA). 

Polecenie przelewu 
wewnętrznego 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania 
środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez 
tego samego dostawcę. 

Polecenie przelewu w walucie 
obcej 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania 
środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy 
rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro. 

Polecenie zapłaty 

Oznacza  usługę  płatniczą  polegającą  na obciążeniu określoną  kwotą  
rachunku  płatniczego  płatnika  na  skutek  transakcji  płatniczej 
zainicjowanej  przez  odbiorcę,  dokonywanej  na  podstawie  zgody,  której  
płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy odbiorcy lub dostawcy płatnika. 

Powiadomienie SMS 
Usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku 
płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS. 

Prowadzenie rachunku 
płatniczego 

Usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz 
konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych 
konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą 
otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta. 

Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez 
dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji 
wykonanych w ramach rachunku płatniczego 
w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej. 

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych 

Usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych 
przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego 
z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty. 

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych 

Usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku 
płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za 
pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce 
dostawcy. 

Wydanie karty płatniczej 

Usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 
15a ustawy: 
(karta płatnicza – karta uprawniającą do wypłaty gotówki lub umożliwiającą 
złożenie  zlecenia  płatniczego  za  pośrednictwem  akceptanta  lub  agenta 
rozliczeniowego, akceptowana przez akceptanta w celu otrzymania przez 
niego należnych  mu  środków,  w  tym  karta  płatnicza  w  rozumieniu  art.  
2  pkt  15 rozporządzenia (UE) 2015/751). 

Obsługa karty debetowej 
Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której 
mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej 
przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika. 
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Obsługa karty kredytowej 
Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której 
mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej 
przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy. 

Wydanie zaświadczenia o 
posiadanym rachunku 
płatniczym 

Usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek 
płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub 
usługach świadczonych konsumentowi. 

Wypłata gotówki 
Usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego 
konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w 
placówce dostawcy. 

Wpłata gotówki 
Usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta 
za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce 
dostawcy. 

Usługa bankowości 
telefonicznej 

Usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za 
pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności 
sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju 
dyspozycji do rachunku. 

Usługa bankowości 
elektronicznej 

Usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, 
umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla 
płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty 
debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku. 

Zlecenie stałe 
Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu 
środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego 
płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy. 

 

 


