
Rozdział VII 

Tabela opłat i prowizji 

dotycząca pozostałych czynności  
 

obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 10.11.2020r.  

po Aneksie nr 26 z dnia 19.01.2023r. 

 
Lp.  Rodzaj prowadzonej usługi  Tryb 

pobierania  

Wysokość 

opłaty/prowizji  

1.   Zapytania w systemie OGNIVO  

1) wniosek o udzielenie zbiorczej informacji o rachunku organom i 
instytucjom, o których mowa   w art. 105 b Ustawy z dnia 29.08.1997r. 
Prawo bankowe;  

2) wniosek o udzielenie osobie poszukującej własnych rachunków w 
zbiorczej  informacji o jej   rachunku ;  

3) wniosek o udzielenie osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po 

posiadaczu rachunku   zbiorczej informacji o rachunku  

  

  

od każdego 

zapytania 

  

50,00 zł   

  

20,00 zł  

  

20,00 zł  

2.  Zastrzeżenie dokumentów w systemie Dokumenty Zastrzeżone 

1)  Klient posiadający konto w Banku Spółdzielczym w Barcinie  

2)  osoba nie posiadająca konta w Banku Spółdzielczym w Barcinie  

 

jednorazowo   

 

20,00 zł  

40,00 zł  

3.  Za odzyskanie środków pieniężnych na wniosek Klienta, w przypadku gdy ten 

wskazał w zleceniu płatniczym nieprawidłowy unikatowy numer rachunku 

NRB odbiorcy  

Za każde  

odzyskanie   

30,00 zł +VAT  

4.  Prowizja za pobranie wzorca biometrycznego dotycząca rachunków bankowych  jednorazowo  5,00 zł  

5.  Usługa Smart Karta   

  

  bez opłaty  

6.  Usługa BLIK   

1) opłata za Usługę Blik  

2) bezgotówkowe transakcje dokonywane za pośrednictwem Usługi Blik  

3) wypłata gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Barcinie 

oraz w  innych bankach spółdzielczych zgodnie z zawartymi umowami  

a) osoby fizyczne- ROR, PRP;  

b) osoby fizyczne prowadzący działalność rolniczą;  

c) osoby fizyczne prowadzący działalność gospodarczą;  

4) wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju  
  

  

jednorazowo 

od transakcji  

 

  

 

od transakcji 

od transakcji 

od transakcji 

od transakcji  

  

0,00 zł  

0,00 zł  

 

 

 

0,00 zł  

6,00 zł  

6,00 zł  

6,00 zł  

7.  Opłata za przechowywanie środków na rachunkach nieczynnych w obrocie, 

pobierana przy wypłacie   

jednorazowo  20,00 zł  

8.  1. Realizacja przelewów w systemie EXPRESS ELIXIR złożone w formie  

      papierowej przez Klienta w Banku:  

1) z rachunków bieżących i pomocniczych   

2) z rachunków ROR, PRP w Banku,  

 

2. Realizacja przelewów w systemie EXPRESS ELIXIR  w Internet 

Banking:  

1) z rachunków bieżących i pomocniczych,  

2) z rachunków ROR  

  

  

  

  

za przelew  

  

  

10,00 zł 

10,00 zł 

 

 

  

7,00 zł 

5,00 zł  

9.  Polecenie przelewu  w systemie SORBNET w Internet Banking – dotyczy tylko 

rachunków w złotych  

  

za przelew  25,00 zł  

10.   Mieszkaniowe rachunki powiernicze:    

  

  

  

1) otwarcie rachunku  jednorazowo  4.000,00 zł  

2) prowadzenie rachunku  miesięcznie  200,00 zł  

3) wpłaty gotówkowe (prowizja pobierana od wpłacającego)  od transakcji    0,25 %  

4) wypłaty z rachunku (prowizja pobierana od wypłacającego)  od transakcji  0,1%  

5) kontrola inwestycji   pierwsza  

kolejne  

1.500,00 zł +VAT  

1.000,00 zł +VAT  

6) za sporządzenie aneksu  jednorazowo  100,00 zł  

7) zmiana karty wzorów podpisów  jednorazowo  30,00 zł  



8) realizacja dyspozycji posiadacza rachunku wypłaty środków z rachunku  od kwoty  

operacji  

0,02% nie mniej  

   niż 50,00 zł  

9) inne czynności związane z rachunkiem, np. wydanie zaświadczenia na rzecz 

nabywcy lub banku finansującego nabywcę lokalu  

jednorazowo  100,00 zł  

10) wydanie na wniosek Dewelopera zaświadczenia potwierdzającego 

posiadanie MRP , wysokości wpłat i salda  

jednorazowo  100,00 zł  

11. Internet Banking (IBF) dla rachunków oszczędnościowych a-vista dla PKZP    

 1. Uruchomienie IBF dla pierwszej osoby 

2. Od każdej następnej osoby 

jednorazowo 150,00 zł 

50,00 zł 

 3. Aktywacja kluczy szyfrujących jednorazowo 100,00 zł 

 4. Zablokowanie dostępu do usługi banku internetowego na prośbę Klienta jednorazowo 20,00 zł 

 5. Odblokowanie dostępu do usługi banku internetowego na prośbę Klienta jednorazowo 20,00 zł 

 6. Abonament miesięczny za usługę IBF jednorazowo 50,00 zł 

 7. Wydanie zastępczej karty mikroprocesorowej jednorazowo 150,00 zł 

 8. Opłaty za przelewy w systemie IBF: 

1) Polecenie przelewu –Elixir 

2) Polecenie przelewu - ZUS 

3) Polecenie przelewu- Urząd Skarbowy 

4) Polecenie przelewu wewnętrznego 

 

 

za przelew 

 

2,00 zł 

3,00 zł 

3,00 zł 

0,00 zł 

  
 


