
Rozdział VIII 
Tabela opłat i prowizji 

dotycząca rachunku oszczędnościowego  
 

obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 10.11.2020r.  
po Aneksie nr 23 z dnia 27.07.2022r. obowiązującym od dnia 01.08.2022r. 

 
 Rodzaj prowadzonej usługi Tryb 

pobierania  
Wysokość  

opłaty/prowizji 
1. Otwarcie rachunku 

 
jednorazowo bez opłaty 

2. Prowadzenie rachunku 
 

miesięcznie bez opłaty 

3. Zamknięcie rachunku 
 

jednorazowo 10 zł 

4. Wpłaty i wypłaty 
 

1) wpłata gotówki za wpłatę  
 

0 zł 

2) wypłata gotówki za wypłatę 0 zł/ 7 zł1) 
5. Polecenie przelewu w systemie Elixir lub Express Elixir 

 
      1 ) realizacja pierwszego przelewu ( przelew wewnętrzny lub przelew  
           wychodzący)1) 

 
 
 
 
 
 

za przelew 

 
bez opłaty 

      2) realizacja kolejnych przelewów: 
        - polecenie przelewu wewnętrznego w Banku 
        - polecenie przelewu wewnętrznego w bankowości internetowej              
 

 
2,00 zł 
1,00 zł 

        - polecenie przelewu złożone w Banku w systemie Elixir 
        - polecenie przelewu złożone w Banku w systemie Elixir drukowane 
           na życzenie Klienta 
        - polecenie przelewu złożone w bankowości internetowej w systemie Elixir 

7,00 zł 
 

10,00 zł 
5,00 zł 

        - polecenie przelewu złożone w Banku w systemie Expres Elixir 
        - polecenie przelewu złożone w bankowości internetowej w systemie Expres    
           Elixir 

15 zł 
10 zł 

6.  1) Polecenie przelewu w systemie SORBNET – dotyczy tylko rachunków w zł –
dokonywane w Banku 
2) Polecenie przelewu w systemie SORBNET w bankowości internetowej 
 

za przelew 
 

za przelew 

40,00 zł 
 

25,00 zł 

7. Udzielenie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem jednorazowo 15 zł 
8. Dyspozycja zapisu na wypadek śmierci: 

- złożenie dyspozycji  
- zmiana dyspozycji 
- odwołanie dyspozycji  
- realizacja zapisu od każdego zapisobiorcy 

 
jednorazowo 
od zlecenia 
od zlecenia 
jednorazowo 

 
20,00 zł 
20,00 zł 
20,00 zł 
10,00 zł 

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie sądu lub notarialnego aktu 
poświadczenia dziedziczenia 

od każdego 
spadkobiercy 

 
20,00 zł 

10. Wypłata kosztów pogrzebu  za każdą 
wypłatę  

20,00 zł 

11. Za wydanie kolejnego wyciągu jednorazowo 5 zł 
12. Udostępnienie rachunku w bankowości internetowej jednorazowo 10 zł 

 

1) w każdym miesiącu kalendarzowym nie pobiera się opłaty za 1 transakcję wychodzącą spośród następujących rodzajów operacji: wypłata gotówkowa, przelew 

wewnętrzny, przelew wychodzący Elixir lub Expres Eilxir. 

 

 
 


