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DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM 
 
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych 
z rachunkiem płatniczym. 
 
Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych i powiązanych 
z rachunkiem zawiera TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RADZYNIU 
PODLASKIM DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH.  
 
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: ROR OSZCZĘDNY 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 1 Tryb pobierania  Stawka  

1 Kredyt w rachunku płatniczym: 

1.1 Rozpatrzenie wniosku kredytowego   jednorazowo 0 PLN 

1.2 Udzielenie kredytu (w rachunku płatniczym) jednorazowo 2 % od kwoty kredytu min. 50 PLN 

1.3 Spłata całości lub części kredytu przed terminem jednorazowo 0 PLN 

1.4 
Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 150 PLN za aneks 

1.5 Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 
50 PLN  

za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 

1.6 
Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 
Kredytobiorcy 

za dokument 150 PLN 

1.7 Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 50 PLN 

1.8 Wysyłanie wezwań do zapłaty  

1.8.1 listem zwykłym 

jednorazowo 

6 PLN 

1.8.2 listem poleconym 10 PLN 

1.8.3 listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 15 PLN 

2 Polecenie przelewu: 

2.1 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 

2.1.1 w placówce Banku 
za przelew 

6 PLN 

2.1.2. w systemie bankowości internetowej brak dostępu 

2.2 
Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym 
w systemie Express ELIXIR 

 

2.2.1 w placówce Banku 
za przelew 

15 PLN 

2.2.2. w systemie bankowości internetowej brak dostępu 

3 Polecenie przelewu SEPA: 

3.1 
Realizacja przelewu do banków krajowych złożonego  w 
placówce Banku 

za przelew 15 PLN 

3.2 
Realizacja przelewu do banków zagranicznych złożonego  w 
placówce Banku 

za przelew 6 PLN 

4 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 2: 

4.1 Złożone w Placówce Banku za przelew 40 PLN 

4.2 Złożone przez Internet za przelew brak dostępu 

5 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) /Polecenie wypłaty 2: 

5.1 Złożone w Placówce Banku za przelew 
0,30 % 

min. 40 PLN max. 400 PLN 

5.2 Złożone przez Internet za przelew brak dostępu 

6 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego 

6.1 Z banków krajowych za otrzymany przelew 20 PLN 

6.2 Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR za otrzymany przelew 0 PLN 

6.3 Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR za otrzymany przelew 20 PLN 

6.4 Z banków zagranicznych spoza EOG za otrzymany przelew 20 PLN 

7 Polecenie zapłaty: 

7.1 Rejestracja polecenia zapłaty w placówce Banku za zlecenie 0 PLN 

7.2 Modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 5 PLN 

7.3 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza za zlecenie 1,5 PLN 

8 Powiadomienie SMS: 

8.1 Usługa powiadomienia SMS  
miesięcznie zbiorczo za 

każdy sms wysłany przez 
Bank 

0,25 PLN 

9 Prowadzenie rachunku płatniczego: 

9.1 Prowadzenie rachunku miesięcznie 3 PLN 
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10 Przelew wewnętrzny: 

10.1 Przelew wewnętrzny  

10.1.1 w placówce Banku 
za przelew 

2 PLN 

10.1.2 w systemie bankowości internetowej brak dostępu 

11 Sporządzenie zestawienia transakcji: 

11.1 Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy  

11.1.1 raz w miesiącu za dokument 0 PLN 

11.1.2 
częściej niż raz w miesiącu, wysłany przez Bank drogą pocztową 
(listem zwykłym) na terenie kraju 

za każdą przesyłkę 

15 PLN 

11.1.3 
wysłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) poza 
granice kraju 

15 PLN 

11.1.4 
wysłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) poza 
granice kraju 

25 PLN 

12 Transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych 3: 

12.1 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 PLN 

13 Transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do wypłat z bankomatów lub punktów obsługi 3: 

13.1 
Wypłaty gotówkowe we wskazanych bankomatach własnych 
Banku 

od transakcji 0 PLN 

13.2 Wypłaty gotówkowe w innych bankomatach w kraju od transakcji 3% min. 5 PLN 

13.3 
Zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy 
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych  w ramach 
EOG w walucie EUR 

od transakcji 3% min. 5 PLN 

13.4 
Zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy 
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych  w ramach 
EOG w walucie obcej innej niż EUR oraz poza EOG 

od transakcji 2% min. 10 PLN 

13.5 Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 2% min. 10 PLN 

13.6 Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min. 10 PLN 

13.7 Wypłaty gotówkowe w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 2% min. 10 PLN 

13.8 Wpłata gotówki dokonana na rachunek w Bankomatach Banku za wpłatę  0 PLN 

14 Wydanie lub obsługa karty debetowej: 

14.1 Wydanie/wznowienie karty debetowej jednorazowo 0 PLN 

14.2 Obsługa karty debetowej miesięcznie 5 PLN 

15 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku: 

15.1 Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta za dokument 150 PLN 

16 Wypłata gotówki: 

16.1 Wypłata gotówki w Placówce Banku za wypłatę 0 PLN 

17 Wpłata gotówki: 

17.1 Wpłata gotówkowa w Placówce Banku za wpłatę 0 PLN 

18 Zlecenia stałe: 

18.1 Rejestracja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 0 PLN 

18.2 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego  

18.2.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

5 PLN 

18.2.2 w systemie bankowości internetowej brak dostępu 

18.3 
Realizacja zlecenia stałego złożonego w placówce Banku na 
rachunek prowadzony 

 

17.3.1 w Banku 
za zlecenie 

1 PLN 

17.3.2 w innym banku krajowym 4 PLN 

17.4 
Realizacja zlecenia stałego złożonego w systemie bankowości 
internetowej Banku na rachunek prowadzony 

 

17.4.1 w Banku 
za zlecenie 

brak dostępu 

17.4.2 w innym banku krajowym brak dostępu 
 

                                                           
1 Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z 
RACHUNKIEM PŁATNICZYM stanowią załącznik do niniejszego dokumentu 
2 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w Taryfie w przypadku opcji kosztowej 
„OUR” 
3 Dla kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku 
bankowego pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA 

 


