
  

Szczegółowy wykaz zmian  w taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej 
pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim - 

Klient Indywidualny. 

 

W tym dokumencie wskazaliśmy wszystkie zmiany, jakie wprowadzamy do  taryfy prowizji i opłat za czynności 

bankowe w walucie krajowej pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim - Klient 

Indywidualny. Wskazujemy w nim m.in. jaka jest wysokość nowych opłat i prowizji, tylko te opłaty które uległy 

zmianie. Zmiany będą obowiązywać od 01.03.2021 r. Zmiany wprowadzamy dlatego, że: • Rada Polityki 

Pieniężnej zdecydowała 17 marca 2020 r., 08 kwietnia 2020 r. oraz 28 maja 2020 r. o obniżeniu wysokości stopy 

referencyjnej i stopy lombardowej. Jeśli akceptujesz zmiany, nie musisz nic robić. Jeśli nie akceptujesz zmian 

możesz do 28 lutego 2021 r. zgłosić sprzeciw lub wypowiedzieć umowę. Nie poniesiesz za to opłat. Jeżeli:  

- zgłosisz sprzeciw, ale nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona 28 lutego 2021 r.,   

- wypowiesz umowę, rozwiąże się ona w dniu poinformowania Cię o zmianach, nie później jednak niż w 

dniu, w którym zmiany zostałyby zastosowane. 

 

DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE 
   

Rozdział 1. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR 
 

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

 1. Przelewy zlecone w placówkach BS w 

Sokołowie Młp. 

1.1   na rachunki w innych bankach - Elixir 5,00 zł/ szt 

1.2   na rachunek w innych bankach – ekspresowy
3 

8,00 zł / szt 

 2. Stałe zlecenie: realizacja stałego zlecenia w placówce 

Banku 

2.1  na rachunki w innych bankach 
5,00 zł 

3. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania 

rachunkiem 

10,00 zł 

4. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny  i odwrotnie 10,00 zł 

3) Maksymalna kwota przelewu do 5000,00 PLN 
 

 
 
Rozdział 2. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ROR Senior 1) 

 

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

1. Prowadzenie rachunku 
 

5,00 zł / miesięcznie 
 

  2.Przelewy zlecone w placówkach BS w 

Sokołowie Młp. 

2.1   na rachunki w innych bankach Elixir 5,00 zł/ szt 

2.2   na rachunek w innych bankach – ekspresowy
4 

8,00 zł / szt 

  3. Stałe zlecenie: realizacja zlecenia stałego w placówce 

Banku 

3.1  na rachunki w innych bankach 
5,00 zł 

4. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania 

rachunkiem 

10,00 zł 

5. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny  i odwrotnie 10,00 zł 

4) Maksymalna kwota przelewu do 5000,00 PLN 

 
Rozdział 3. Podstawowy rachunek płatniczy 

 

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

 1. Przelewy zlecone w placówkach BS w 

Sokołowie Młp 1.1   na rachunki w innych bankach – Elixir 

pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym  bez opłat 
każda kolejna 5,00 zł/ szt 

1.2   na rachunek w innych bankach – ekspresowy
3 

8,00 zł / szt 

 2. Stałe zlecenie:  realizacja stałego zlecenia w 

placówce Banku 2.1. na rachunki w innych bankach 

pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym  bez opłat 

każda kolejna 5,00 zł/ szt 

 3. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania 

rachunkiem 

10,00 zł 

3) Maksymalna kwota przelewu do 5000,00 PLN 

 



  

       Rozdział 4. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie 
 

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

 1.Przelewy zlecone w placówkach BS w 

Sokołowie Młp. 

1.1  na rachunki w innych bankach Elixir 5,00 zł / szt 

1.2  na rachunek w innych bankach – ekspresowy
1 

8,00 zł / szt 

 2. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania 

rachunkiem 
10,00 zł 

 3. Książeczki oszczędnościowe 

3.1 wystawienie nowej książeczki 30,00 zł 

3.2 przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki 20,00 zł 

3.3 zastrzeżenie utraconej książeczki 20,00 zł 

3.4 umorzenie utraconej książeczki 20,00 zł 

3.5 wystawienie   nowej książeczki w miejsce   

zniszczonej książeczki 
50,00 zł 

3.6 wystawienie   nowej książeczki w miejsce utraconej i 

umorzonej książeczki 
40,00 zł 

3.7 przepisanie książeczki w związku z przelewem 

praw/cesja 
40,00 zł 

1) Maksymalna kwota przelewu do 5000,00 PLN 

 

 
Rozdział 5. ROR dla młodych1)  

 

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

 1. Przelewy zlecone w placówkach BS w Sokołowie 

Młp. 

1.1   na rachunki w innych bankach – Elixir 5,00 zł/ szt 

1.2   na rachunek w innych bankach – ekspresowy
2 

8,00 zł / szt 

 2. Stałe zlecenie: realizacja stałego zlecenia w placówce 

Banku 

2.1  na rachunki w innych bankach 
5,00 zł 

 3. przelew w ramach polecenia zapłaty od dłużnika 1,00 zł/szt 

 4. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania 

rachunkiem 

10,00 zł 

1) Rachunek prowadzony dla osób w wieku od 13 do 26 lat 
2) Maksymalna kwota przelewu do 5000,00 PLN 

 
 
 
Rozdział 6. Rachunki lokat terminowych 

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

1.  Przelew środków 
1.1 na rachunki w innych bankach Elixir 5,00 zł / szt 

1.2 na rachunek w innych bankach – ekspresowy
2 8,00 zł / szt 

1) Maksymalna kwota przelewu do 5000,00 PLN 

 
 

DZIAŁ II. USŁUGI DODATKOWE DO RACHUNKU 
 

Rozdział 1. Internet Banking  
 

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

 1. Przelew z rachunków bankowych ROR, ROR 

Senior 

1.1 na rachunek w innych bankach – przelew ekspresowy
1 

4,00 zł / szt 

 2. Przelew z podstawowego rachunku płatniczego 2.1 na rachunek w innych bankach – przelew ekspresowy
1 

4,00 zł / szt 

 3.  Przelewy z ROR dla młodych 3.1 na rachunek w innych bankach – przelew ekspresowy
1 

4,00 zł / szt 
 

1) Maksymalna kwota przelewu do 5000,00 PLN 

 

 Rozdział 2. SMS banking do konta: ROR, ROR Senior, Podstawowy Rachunek Płatniczy, a’Vista, ROR  
dla młodych 

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

1.  Wysłanie komunikatu dotyczącego rachunku w formie  SMS-a – za każdy wysłany przez BS SMS (opłata  

pobierana miesięcznie zbiorczo od wszystkich SMS wysłanych w miesiącu kalendarzowym) 

0,30 zł / SMS 

 

       

  DZIAŁ III. KREDYTY 
 

            Rozdział 1. Kredyty konsumpcyjne  
            

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

1.   Opłata za opinie dotyczące zabezpieczenia kredytu, spłat kredytu lub w  innym zakresie 

 

 

100,00 zł
1) 



  

 2.Wydanie na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego 

wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych 

70,00 zł 
1) 

    
1) Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT.  

  Rozdział 2. Kredyty mieszkaniowo – hipoteczne 

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

1. Inne czynności związane z obsługą kredytu dokonywane na wniosek klienta. 70,00 zł 

 

Rozdział 3. Uniwersalny kredyt hipoteczny  

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

1.   Wydanie na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, 

stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych 

70,00 zł 
1) 

2. Inne czynności związane z obsługą kredytu dokonywane na wniosek klienta. 70,00 zł  

1)Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT.   
           

            

 
 
 

 DZIAŁ V. POZOSTAŁE USŁUGI 
Rozdział 1. Karty płatnicze: VISA Classic Debetowa, Visa Classic Debetowa payWave, Visa 
niespersonalizowana 

Rodzaj czynności / usługi 

Wysokość prowizji / opłat 

 

ROR, ROR Senior 

 

1. Opłata miesięczna za użytkowanie karty 
 

2,50 zł 
 

2,00 zł 
 
 
DZIAŁ VI. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 
Rozdział 2. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym – wysłanych w placówkach Banku z rachunku: 
ROR, ROR Senior, a’Vista, ROR dla młodych. 
 
1. Przelew SEPA

2
 do Banków krajowych i zagranicznych od transakcji 5,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


