
 
 

 
 Data: 31.07.2020 r. 

 
Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Kobierzycach wprowadza zmiany do Regulaminu świadczenia usług 

w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych oraz zmiany w Taryfie prowizji i opłat 

za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach. Zmiany w Regulaminie i Taryfie 

zaczną obowiązywać od dnia 01.10.2020 r. z zastrzeżeniem że w zakresie dotyczącym kredytów i pożyczek dla 

klientów indywidualnych i instytucjonalnych udzielonych od dnia 01.08.2020 r. obowiązują od dnia 01.08.2020 r. 

Zmiany wprowadzone w Regulaminie obejmują: 

1) Usługa 3D Secure: nowe zasady potwierdzania płatności kartą w internecie  

Rezygnujemy z konieczności potwierdzania transakcji kartą w internecie hasłem stałym dla kart, które obecnie tego 

wymagają, oraz z rejestrowania kart w usłudze 3D Secure. Zamiast tego, od 1 lipca 2020 r. do 30 października 2020 r., 

wykonanie takiej transakcji wymagać będzie podania jednorazowego kodu SMS, który otrzymasz na numer telefonu 

wskazany w Banku jako numer telefonu do kontaktu.Od 31 października 2020 r. wprowadzimy dwuetapową metodę 

autoryzacji transakcji. Kartą w internecie zapłacisz udzielając odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne, które wcześniej 

ustalisz w Banku, i dodatkowo – podając jednorazowy kod SMS, który otrzymasz na numer telefonu wskazany 

w Banku jako numer telefonu do kontaktu. Odpowiedź na pytanie weryfikacyjne, niezbędne do autoryzacji transakcji 

kartą w internecie, od 30 września 2020 r. ustalisz w placówce Banku 

2) Aplikacja mobilna Portfel SGB: wycofanie niektórych usług z aplikacji 

Do 30 września 2020 r. możesz stokenizować kartę dodaną do Portfela SGB, aby płacić nią z użyciem smartfona. 

Stokenizowaną kartą zapłacisz do 31 marca 2021 r. Pozostałe funkcje aplikacji, w tym dodawanie kart, aktywacja 

usługi BLIK czy wykonywanie transakcji BLIK, po tym terminie nadal będą dostępne. 

3) dostosowanie zapisów do wymogów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia 

obciążeń regulacyjnych, wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., 

4) wprowadzenie nowych przesłanek zmiany taryfy opłat i prowizji oraz oprocentowania środków zgromadzonych na 

rachunkach, 

5) modyfikacja zapisów w zakresie dokonywania zleceń płatniczych w walutach wymienialnych związanych 

z realizacją dyspozycji uznaniowych lub obciążeniowych, 

6) zmiany funkcjonalne związane z zasadami funkcjonowania instrumentów płatniczych, Portfela SGB, usługi BLIK, 

kanałów zdalnych i Kantoru SGB. 

 

Zmiany w Taryfie prowizji i opłat obejmują: 

W dziale III. Usługi dla klientów instytucjonalnych 

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych:  

Pkt. 1b - Prowadzenie rachunku rozliczeniowego za każdy rachunek bieżący – zamiast 10,00 zł będzie 12,00 zł 

w pakiecie Agro 

Pkt. 4 ust a - Wpłata gotówki dokonywana na rachunek w placówce Banku, zmieniono opłatę min. za wpłatę 

w banknotach z 2,50 zł na 5,00 zł 

Pkt. 4 ust b - dodano opłatę za wpłatę gotówki dokonywana na rachunek w placówce Banku bilonie – opłata 5,00 zł za 

wpłatę pow. 50 szt., opłata 5,00 zł powyżej 500 szt. za każde 100 szt. 

Pkt. 6 ust a - Wypłata gotówki z rachunku - zmieniono opłatę min. za wypłatę z 2,50 zł na 5,00 zł 

Pkt 8c, 8d - Polecenie przelewu na rachunki prowadzone w innych bankach w tym ZUS, US złożone w formie 

papierowej w placówce Banku – zamiast 4,00 zł będzie  5,00 zł za każdy przelew  

Pkt. 8e - polecenie przelewu na rachunki prowadzone w innych bankach sporządzone na podstawie dokumentu 

źródłowego przez pracownika banku - opłata 2-krotność stawki podstawowej  wynikającej z pkt. 1 a)-e) za każdy 

przelew  

Pkt. 10 ust. 2b – Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika – zamiast 1,00 zł będzie 2,00 zł za każde polecenie 

zapłaty w  pakietach Firma+, Agro, Wspólnot, Stowarzyszeń, Biznes +, Prestiż + ;zamiast 1,00 zł będzie 2,50 zł 

w pakiecie „Wiele za niewiele” 

Pkt. 10 ust. 2d -  Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika – zamiast 2,00 zł 

będzie 5,00 zł za każde polecenie zapłaty   

Pkt. 14 c – Sporządzanie wyciągu bankowego do odbioru w placówce prowadzącej rachunek (po każdej zmianie salda)- 

zamiast 1,00 zł będzie 2,00 zł 



 

 

Pkt. 17 – Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia o posiadanym rachunku oraz wysokości salda - zamiast 36,90 zł 

będzie 61,50 zł w tym VAT  

Pkt. 18c,18d  – Sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku, gdy klient poda datę 

operacji – zamiast 12,30 zł będzie 61,50 zł w tym VAT, gdy klient nie określi daty operacji – zamiast 24,60 będzie 

123,00 zł w tym VAT 

Pkt. 21  – SMS Banking- zamiast 0,50 zł będzie 1,00 zł, 

Pkt. 23c,24c  – dodanie opłaty za odblokowanie usługi bankowości elektronicznej - opłata 1,00 zł  

Pkt. 23d,24d   – dodanie opłaty za przekazanie posiadaczowi rachunku kolejnego HASŁA dostępu - opłata 5,00 zł 

Pkt. 25d   –Wpłatę na rachunek wirtualny – zamiast 0,50 zł będzie 0,20 zł w pakiecie Prestiż + 

 

W dziale III. Usługi dla klientów instytucjonalnych  

Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych: 

Pkt. 5 b - Polecenie przelewu na rachunki prowadzone w innych bankach – zamiast 4,00 zł będzie 5,00 zł za każdy 

przelew  

Pkt. 5 d, 5e - Polecenie przelewu na rachunki prowadzone w innych bankach wysyłane za pośrednictwem systemu 

Express Elixir , BlueCash – zamiast 8,00 zł będzie 10,00 zł za każdy przelew 

 

W dziale III. Usługi dla klientów instytucjonalnych  

Rozdział 3. Instrumenty płatnicze, Karty wydane do rachunku bieżącego: 

Pkt. 4 b – Obsługa karty debetowej (opłata miesięczna - brak opłaty w przypadku wykonania operacji bezgotówkowych 

powyżej 500 zł miesięcznie) – zamiast 3,00 zł będzie 5,00 zł  

Pkt. 5 - Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta – zamiast 0,00 zł będzie 5,00 

zł dla karty Wiele za niewiele 

Pkt. 7a – Wypłata gotówki w bankomatach banków SGB – zamiast 0,00 zł będzie 1,00 zł za każda wypłatę  

Pkt. 7c – Wypłata gotówki w bankomatach „obcych” – zamiast 3% min. 3,50 zł będzie 3% min. 5,00 zł za każda 

wypłatę dla karty Wiele za niewiele 

Pkt. w pkt. 7e – Wypłata gotówki w bankomatach za granicą na terenie EOG – zamiast 3% min. 3,50 zł będzie 3% min. 

5,00 zł za każda wypłatę dla karty Wiele za niewiele 

Pkt. 9a – Wydanie pierwszego nr PIN papierowo – zamiast 3,50 zł będzie 5,00 zł  

Pkt. 9b – Wydanie pierwszego nr PIN na SMS – zamiast 2,00 zł będzie 3,00 zł  

Pkt. 11a – Zmiana PIN w bankomatach banków SGB – zamiast 4,50 zł będzie 5,00 zł dla karty Wiele za niewiele 

Pkt. 11b – Zmiana PIN w bankomatach obcych – zamiast 7,00 zł będzie 10,00 zł dla karty Wiele za niewiele 

Pkt. 12a – Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach banków SGB – zamiast 0,50 zł będzie 2,00 zł za każde 

sprawdzenie,  

Pkt. 12b – Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach obcych – zamiast 1,50 zł będzie 3,00 zł za każde sprawdzenie,  

 

W dziale III. Usługi dla klientów instytucjonalnych  

Rozdział 4. Kredyty i pożyczki dla klientów instytucjonalnych,  

Pkt.1 - Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o udzielenie/odnowienie kredytu/pożyczki (z wyłączeniem 

kredytów inwestycyjnych i obrotowych z pomocą ARiMR) ze stawki 0,10% (min.50,00zł na min.100,00zł, max 

1 000,00zł) 

Pkt. 4 - Opłata za wydłużenie decyzji kredytowej  ze stawki 0,10% (min.50zł na min.100,00zł max 500,00zł) 

Pkt. 7 - doprecyzowano prowizję z tytułu gotowości; 

Pkt. 8 - doprecyzowano prowizję za administrowanie kredytu, 

Pkt. 9 - Prowizja za obsługę kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR (dot. Kredytów z dopłatami ARiMR 

udzielonych w okresie od 18.09.2012r. do 31.12.2014r.) z 0,08% na 0,20% 

Pkt. 10 - Prowizja rekompensacyjnej (dotyczy kredytów udzielonych w okresie od 01.01.2017r.) z 1,00% na 1,50% 

Pkt. 11 - Opłata za rozpatrzenie wniosku Klienta o zmianę warunków umowy z 100,00zł na 150,00zł  

Pkt. 14 - Opłata za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej ze 

100,00zł na 200,00zł  

Pkt. 16 - Opłata za wystawienie zaświadczenia wyrażającego zgodę na bez ciężarowe odłącznie nieruchomości/części 

nieruchomości ze 100,00 zł na 300,00zł 

Pkt. 17 - Opłata za wystawienie zaświadczenia wyrażającego zgodę na wypłatę odszkodowania Kredytobiorcy z tytułu 

cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku z 70,00 zł na 100,00 zł 

Pkt. 22 - Opłata za wykonanie usługi oceny wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki 

w przypadku gdy Klient nie przedstawia wyceny nieruchomości ze stawki 0,10% (min.100,00 zł  na 150,00 zł) 

Pkt. 23 - Opłata za przeprowadzenie każdej inspekcji weryfikującej stan prac budowlanych realizowanych z kredytu ze 

150,00 zł na 200,00 zł 

Pkt. 26 - Opłata za niedostarczenie w terminie dokumentów finansowych, dokumentów dotyczących zabezpieczeń oraz 

innych przewidzianych w umowie kredytowej i umowach zabezpieczeń ze 100,00 zł na 150,00 zł 

Pkt. 28 - Opłata za inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta z 50,00 

zł na 100,00 zł 

Pkt. 29 - Dodano opłatę za nieutrzymanie wpływów na rachunku (dotyczy kredytów w rachunku bieżącym) naliczaną 

i pobieraną miesięcznie za miesiąc poprzedzający weryfikację utrzymania miesięcznych wpływów w stawce 500,00 zł   

 

 

 



 

W dziale IV Pozostałe opłaty.  

Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 
Pkt. 1a - wpłaty gotówkowe w innych bankach – zamiast 0,50 % min. 5,00 zł  będzie 1% min. 5,00 zł,  

Pkt. 1f - wpłata gotówki dokonywana na rachunek w bilonie powyżej 50 szt. – dodano opłatę 5,00,  powyżej 500 szt. za 

każde 100 szt. - opłata 5,00 zł za każde 100 szt. 

 

Pełny tekst Taryfy w aktualnym brzmieniu, wykaz usług reprezentatywnych, regulamin zostały zamieszczone na stronie 

internetowej Banku www.bskobierzyce.pl oraz są dostępne w oddziałach Banku. Jeżeli przed dniem wejścia w życie 

zmian, tj. 01.10.2020 r. nie złożą Państwo sprzeciwu, wprowadzone zmiany uważa się za zaakceptowane przez Państwa 

i tym samym obowiązujące dla obu stron począwszy od dnia wskazanego, jako data ich wejścia w życie. 

Przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, Taryfy mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. Jeżeli złożą Państwo sprzeciw i nie wypowiedzą umowy, umowa taka 

wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowego Regulaminu, bez ponoszenia opłat. Złożenie 

sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty powoduje, że do końca okresu umownego strony związane będą 

postanowieniami w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem wskazanych powyżej zmian. Jeżeli mają Państwo 

pytania zapraszamy do oddziałów naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek Banku Spółdzielczego w 

Kobierzycach zamieszczone są na stronie internetowej www.bskobierzyce.pl 

 

 

Z poważaniem 

Bank Spółdzielczy w Kobierzycach 

 

http://www.bskobierzyce.pl/

