
Załącznik nr 4.28. do Instrukcji otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 

instytucjonalnych   

 

Komunikat 

Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu 

dla klientów instytucjonalnych  
 

 

I. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH  

W WALUTACH WYMIENIALNYCH 

 

Bank otwiera rachunki w następujących walutach wymienialnych: 

1) dolar amerykański (USD)  - z minimalnym wkładem 100 USD, 

2) euro (EUR)     - z minimalnym wkładem 100 EUR, 

3) funty brytyjskie (GBP)   - z minimalnym wkładem 100 GBP. 

 

II. LOKATY TERMINOWE W ZŁOTYCH 

- negocjacji podlega oprocentowanie lokat z wkładem powyżej 50.000 PLN 

- nie podlega negocjacji oprocentowanie lokat Dopłata. 

 

III. AWIZOWANIE WYPŁAT 
 

1. Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 50.000 PLN oraz 2.500 USD/EUR/GBP  należy zgłaszać z 

wyprzedzeniem, co najmniej 1 dzień roboczy w Banku. 

2. Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłat nieawizowanych. 

 

IV. RACHUNKI PROWADZONE W WALUTACH WYMIENIALNYCH  

 

1. Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty nie mające 

pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych po kursie średnim 

NBP ogłoszonym w dniu poprzedzającym dokonanie rozliczenia. 

2. Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku: 

1) kupna/ sprzedaży dla dewiz - do rozliczeń operacji bezgotówkowych, 

2) kupna/ sprzedaży dla pieniędzy - do rozliczeń operacji gotówkowych. 

 

V. KARTY PŁATNICZE 

 

1. Bank wydaje następujące debetowe karty płatnicze do rachunków oszczędnościowo-

rozliczeniowych:  

1) Visa Business,  

2) MasterCard Business PayPass,  

3) Visa Business Euro 
2. Limity autoryzacyjne obowiązujące dla karty płatniczej wynosi: 

a) dla kart wydanych do rachunków rozliczeniowych: 

 maksymalny dzienny limit transakcji gotówkowych: 

 do wysokości salda rachunku 

 30. 000 zł w przypadku kart płatniczych rozliczanych w walucie PLN 

 20. 000 EURO dla kart rozliczanych w walucie EURO 

 maksymalny dzienny limit transakcji bezgotówkowych/ internetowych: 

 do wysokości salda rachunku 

 50. 000 zł w przypadku kart płatniczych rozliczanych w PLN 

 30. 000 EURO dla kart rozliczanych w walucie EURO 

 maksymalny dzienny limit kwotowy dla transakcji  zbliżeniowych: 

 50 PLN (karta MasterCard) - przeprowadzanych na terenie Polski 

3. Bank wydaje kartę kredytową: 

1) Visa Business Credit,  

2) Visa Business Credit Gold, 

3) Master Business Credit Gold. 

Limity autoryzacyjne obowiązujące dla karty kredytowej wynosi: 

 maksymalny dzienny limit transakcji gotówkowych dla wszystkich rodzajów kart 

kredytowych: 

 10. 000 zł 
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 maksymalny dzienny limit transakcji bezgotówkowych/ internetowych dla kart Visa 

Business Credit, MasterCard Business Credit: 

 50. 000 zł 

 maksymalny dzienny limit transakcji bezgotówkowych/ internetowych dla kart Visa 

Business Credit Gold: 

 100. 000 zł 

4. Usługi dodatkowe do kart płatniczych. 
1) Klienci Banku mają możliwość bezprowizyjnej wypłaty gotówki kartami płatniczymi 

wymienionymi w ust. 1 w bankomatach: 

2) Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Banku BPS S.A., Spółdzielczej Grupy Bankowej – 

SGB), 

3) Planet BGŻ BNP Paribas, 

4) Krakowskiego Banku Spółdzielczego 

5) Sieć Cash4you, Planet Cash – siec marketów Biedronka, Carrefour, Oddziały Baku Credit 

Agricole,   
5. Aktualna lista bankomatów dostępna jest na stronie www.bsnowysacz.pl  

http://www.bsnowysacz.pl/

