
 

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII 
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Brzeźnica, dnia 26 listopada 2020 roku 

 

Informacja o zamiarze zmiany niektórych opłat w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych 

 

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy Informuje, że z dniem 1 lutego 2021 roku nastąpi zmiana niektórych oraz wprowadzenie nowych 

opłat w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy (dalej „Taryfa”). 

Poniżej przedstawiamy zakres zamian oraz ich prawną podstawę i uzasadnienie faktyczne.  

 

Podstawa prawna.  

§95 pkt 3  oraz  §96 pkt 2   „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku 

Spółdzielczym w Brzeźnicy”  określają  przesłanki zmiany stawek opłat lub prowizji. 

 Przesłanką faktyczną jest: 

 1) wzrost inflacji na podstawie danych publikowanych przez Prezesa GUS, co najmniej o 0,1%; 

 2) zmiana wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych publikowanych przez Prezesa GUS o co najmniej 0,1% 

 3) wzrost rzeczywistych kosztów obsługi danej usługi na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, 

 w szczególności: wzrostu cen opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do 

wykonania danej usługi, energii, powodujących wzrost kosztów świadczonej usługi, co najmniej o 1%; 

 

Podstawa faktyczna.  

Wskaźnik inflacji w I-III kwartale 2020 r w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. wynosi 4,5%. 

Zmiana wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych  - w II kwartale 2020 r. w stosunku do I kwartału 2020 r. wskaźnik ten wzrósł o 0,2% 

Wzrost płacy minimalnej w 2020 w stosunku do 2019 r. wyniósł 16% 

 

Wykaz zmian: 

Wykaz istotnych zmian, które zostały wprowadzone do Taryfy opłat i prowizji stanowią załącznik do niniejszego pisma. 

 

Pragniemy także podkreślić, że wysyłka informacji w formie elektronicznej wynika z chęci ograniczenia ryzyka związanego z 

epidemią COVID-19. Wykorzystanie do kontaktu kanałów elektronicznych umożliwia ograniczenie ilości kontaktów osobistych 

oraz jest zgodną z regułami zachowania dystansu społecznego. Bank, mając na uwadze troskę o Państwa zdrowie, wykorzystuje te 

kanały komunikacji, które zapewniając właściwy i ciągły sposób dostępu do informacji, są jednocześnie najbardziej bezpieczne.  

 

Jednocześnie informujemy, że zawsze mogą Państwo otrzymać niniejszą informację w formie papierowej w każdej placówce Banku. 

Nie mniej zachęcamy do korzystania w kontaktach z Bankiem z dostępnej komunikacji elektronicznej.  

 

Aktualną Taryfę opłat i prowizji mogą Państwo pobrać lub zapoznać się z nią na stronie internetowej Banku, w zakładce Klienci 

Indywidualni/Tabela opłat i prowizji. W tym miejscu jest dostępny również wykaz zmian w Taryfie opłat i prowizji, które wejdą w 

życie z dniem 1 lutego 2021 roku.  

 

W związku z powyższym mogą Państwu, przed proponowaną datą wejścia w życie zmian tj. 1 lutym 2021 roku:  

1) wypowiedzieć umowę rachunku bankowego ze skutkiem natychmiastowym; 

2) zgłosić sprzeciw nie wypowiadając umowy rachunku bankowego, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym 

dzień wejścia w życie proponowanych zmian tj. z dniem 31 stycznia 2021 roku 

3) brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją. 
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Wykaz najistotniejszych zmian w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla Klientów Indywidualnych  
obowiązujących od 01 lutego 2021 r. 

Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb pobierania Obowiązuje 
do 31 stycznia 2021r. 

Obowiązuje 
od 01 lutego 2021 r. 

Otwarcie rachunku ROR jednorazowo 2 zł 0 zł 

Prowadzenie rachunku ROR miesięcznie 3 zł 5 zł 

Usługa bankowość elektroniczna: 
(dotyczy: rachunek ROR,  
ROR Junior, ROR Student, Podstawowy Rachunek 
Płatniczy) 

powtórne generowanie nowego hasła/ 
odblokowanie do systemu Internet Banking 

jednorazowo 2 zł 3 zł 

SMS Banking: 
(dotyczy: rachunek ROR,  
ROR Junior, ROR Student, Podstawowy Rachunek Płatniczy) 
opłata za powiadomienie SMS 
 

miesięcznie 
zbiorczo za każdy 

SMS wysłany przez 
Bank 

0,20 zł 0,25 zł 

zmiana zakresu usługi 
jednorazowo 

0 zł 10 zł 

zmiana numeru telefonu 0 zł 5 zł 

Telefoniczna usługa na hasło 
(dotyczy: rachunek ROR,  
ROR Junior, ROR Student, Podstawowy Rachunek 
Płatniczy) 

udzielenie informacji 

po każdej 
rozmowie 

telefonicznej 
0 zł 2 zł 

Polecenie przelewu    

w placówce Banku w systemie ELIXIR 
(dotyczy: rachunek ROR,  
ROR Junior, ROR Student) 

za przelew 

2,50 zł 4 zł 

w placówce Banku w systemie SORBNET  
(dotyczy: rachunek ROR,  
ROR Junior, ROR Student, Podstawowy Rachunek 
Płatniczy) 

30 zł 35 zł 

w placówce Banku w systemie BLUECASH 
(dotyczy: rachunek ROR,  
ROR Junior, ROR Student, Podstawowy Rachunek 
Płatniczy) 

8 zł 10 zł 

w systemie bankowości internetowej / mobilnej 
BLUECASH  
(dotyczy: rachunek ROR,  
ROR Junior, ROR Student,  
Podstawowy Rachunek Płatniczy) 

5 zł 8 zł 

Zlecenia stałe: 
(dotyczy: rachunek ROR,  
ROR Junior, ROR Student) 

  

rejestracja, modyfikacja/odwołanie  
za zlecenie 

10 zł 5 zł 

realizacja zlecenia stałego w placówce Banku na 
rachunek w innym Banku krajowym 

2,50 zł 4 zł 

Polecenie zapłaty  
(dotyczy: rachunek ROR, ROR Junior, ROR Student) 

realizacja z rachunku posiadacza 

za zlecenie 

0 zł 4 zł 

odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu 
braku środków na rachunku dłużnika 

0 zł 4 zł 

KARTY BANKOWE 

Karty debetowe PLN:   

VISA Classic Debetowa ,   MasterCardPayPass,   MasterCard PRP 

wznowienie karty do rachunku jednorazowo 0 zł 5 zł 

Wypłaty gotówki: 

w innych bankomatach w kraju  

(dotyczy rachunku ROR) 

od transakcji 

4 zł 6 zł 

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych w ramach EOG w 
walucie EUR (dotyczy rachunku ROR) 

4 zł 6 zł 

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje 4 zł 2 % min 10 zł 
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płatnicze przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych w ramach EOG w 

walucie obcej, innej niż EUR oraz poza EOG 

(dotyczy: rachunek ROR, ROR Junior, ROR Student, 

Podstawowy Rachunek Płatniczy) 

w punktach akceptujących kartę w kraju 
(dotyczy: rachunek ROR,  
ROR Junior, ROR Student,  

Podstawowy Rachunek Płatniczy) 

- 2 % min 10 zł 

w punktach akceptujących kartę za granicą 
(dotyczy: rachunek ROR,  
ROR Junior, ROR Student,  

Podstawowy Rachunek Płatniczy) 

- 2 % min 10 zł 

Inne czynności 

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci–
przyjęcie lub odwołanie dyspozycji 
(dotyczy: rachunek ROR,  ROR Student,  
Podstawowy Rachunek Płatniczy) 

za dokument 20 zł 30 zł 

Przekształcenie rachunku osobistego na 
rachunek wspólny i odwrotnie na życzenie 
klienta(dotyczy: rachunek ROR,  ROR Student) 

jednorazowo 

10 zł 20 zł 

Wypowiedzenie Umowy ramowej przez Klienta 
-opłata pobierana jest w przypadku 
wypowiedzenia Umowy ramowej w terminie 6 
miesięcy od jej zawarcia 
(dotyczy: rachunek ROR, ROR Junior, ROR Student, 
Podstawowy Rachunek Płatniczy) 

- 20 zł 

Zamknięcie rachunku  
(dotyczy: rachunek ROR) 

5 zł 10 zł 

Zamknięcie rachunku 
(dotyczy: rachunek ROR Student, Podstawowy 
Rachunek Płatniczy) 

0 zł 10 zł 

KREDYTY 

Kredyt w ROR – przedłużenie na kolejny termin 
(12 miesięcy) 

jednorazowo 1,5 % 2 % min. 50 zł 

Kredyt w ROR – podwyższenie kwoty jednorazowo    od 
różnicy pomiędzy 
dotychczasową 

a nową wysokością 
kredytu 

1,5 % 2 % min 50 zł 

Kredyty mieszkaniowe 

prowizja za udzielenie 
jednorazowo  
od kredytu 

od 1,5 % do 2 % 

od 2 % do 4 % 
do 28.02.2021 r. 

od 2 % do 5 % 
od 01.03.2021 r. 

Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na 
wniosek Kredytobiorcy 

jednorazowo 

10 zł 

30 zł 
do 28.02.2021 r. 

 
90 zł 

od 01.03.2021 r. 

Wydanie opinii, zaświadczeń, oświadczeń 
dotyczących kredytu(w tym wykreśleń hipotek 
np. odłączenie działki ) na wniosek 
Kredytobiorcy 

25 zł 

75 zł 
do 28.02.2021 r. 

 
100 zł 

od 01.03.2021 r. 

Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości 
stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 

- 100 zł 

Inne usługi związane z obsługą Klienta 

Wydanie zaświadczenia o  posiadaniu rachunku 
płatniczego (opłata związana z prowadzeniem 
rachunku – wydanie opinii bankowej/pism o 
charakterze zaświadczeń dotyczących 
posiadanego w Banku produktu) 

jednorazowo 

10 zł 

30 zł 
do 28.02.2021 r. 

 
50 zł 

od 01.03.2021 r. 

Realizacja tytułu wykonawczego – za każdy 
przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia 
egzekucji 

za każda realizację 
5 zł 10 zł 

 


