
TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE  - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "WSPÓLNA PRACA" W KUTNIE

Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku nr 

95/2012 z dnia 28.10.2012r.



Załącznik nr 5 do Uchwały  Zarządu  Banku nr 32/2021 

z dnia 22.04.2021r. BS „Wspólna Praca” w Kutnie 

Otwarcie i prowadzenie rachunku:

a) otwarcie rachunku jednorazowo bez opłat

b) prowadzenie rachunku miesięcznie 25,00 zł

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce banku naliczana od  wypłacanej kwoty 0,20% min. 5,00 zł.

Realizacja przelewów: za każdy przelew

a)  na rachunki prowadzone w banku bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 3,50 zł

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na  rachunku na wniosek 

klienta za każde zestawienie

a) z bieżącego roku kalendarzowego 30,00 zł

b) z każdego poprzedniego roku 50,00 zł

6.
Opłata za udostępnienie elektronicznego kanału dostępu www. jednorazowo 20,00 zł

7.
Opłata za udostępnienie usługi SMS miesięcznie 2,00 zł

8.
Powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie o godz. 20:15, 

od poniedziałku do piątku) 
bez opłat

Opłata za użytkowanie karty chipowej: za każdą kartę

1. wydanie pierwszej karty chipowej 100,00 zł

2. wydanie kolejnej karty chipowej (w tym wznowienie 4) 100,00 zł

3. zastrzeżenie karty chipowej bez opłat

4. zmiana uprawnień zawartych w karcie chipowej 4,00 zł

Opłata za wydanie czytnika do kary chipowej:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
za każdy czytnik

1. pierwszego 100,00 zł

2. drugiego i trzeciego 100,00 zł

3. każdego następnego 180,00 zł

11. Abonament za usługę www miesięcznie 2,00 zł

Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta: od każdej przesyłki

a) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru bez opłat

b) za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju 25,00 zł

13. Opłata za odzyskanie środków pieniężnych w przypadku podania przez 

klienta nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy.
za każdą dyspozycję 50,00 zł

Sporządzenie kopii: za każdy

wyciągu bankowego oraz historii rachunku: dokument

a) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł

b) z lat poprzednich 20,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok

pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 20,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 40,00 zł

15. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdy czek 2,00 zł

16.
Ustanowienie, odwołanie, powołanie nowego pełnomocnictwa do 

dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 20,00 zł

17. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 100 zł + VAT

18. Realizacja przelewu Ekspress Elixir
przelew

20,00 zł.

12.

Tryb pobierania opłaty

1. Obsługa rachunków                         

1.

4.

5.

9.

 Rozdział IV. USŁUGI DLA INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ GOSPODARSTW DOMOWYCH                              

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

0,20% min. 5,00 zł.2.

14.

10.

Wpłaty gotówkowe  na  rachunk dokonywane w placówce banku płatna przez 

wpłacajacego
naliczana od wpłacanej kwoty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI



STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Visa Business Electron payWave

1. Wydanie karty do rachunku za każdą kartę

1) Dla posiadacza/czy:

a) pierwszej bez opłat

b) kolejnej 15,00 zł

c) dla osoby wskazanej 20,00 zł

2. Wydanie: za każdą kartę

1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 40,00 zł

2) nowej karty w miejsce utraconej 80,00 zł

3. Zastrzeżenie karty - 20,00 zł

4. Użytkowanie karty miesięcznie 5,00 zł

5. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany 5,00 zł

6.
Opłata za wypłatę gotówki:

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat

2) w kasach banków SGB5) 1,50 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 naliczana od wypłacanej kwoty 2% min. 5,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 25) 3% min. 10,00 zł

5) w bankomatach za granicą 3% min. 10,00 zł

7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 0,00 zł

8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł

9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 7,00 zł

10. Za ekspresowe wysłanie: 

 - nowej karty 100,00 zł

 - duplikatu karty 100,00 zł

 - nowego PIN-u na wniosek klienta 50,00 zł

11. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki banku po upływie terminu 200,00 zł

12. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat

13. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) banków SGB 6,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł

14. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie

1) banków SGB bez opłat

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł

15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia operacji 1%

5)Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

za każdą przesyłkę

2.  Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)

Tryb pobierania opłatyWYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI


