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                         Dokument dotyczący opłat 
 
 

 
 

 

Bank Spółdzielczy w Brodnicy 

87-300 Brodnica, ul. Kamionka 27 

bank@bsbrodnica.pl, www.bsbrodnica.pl 

 

Nazwa rachunku: Konto Osobiste 

Data: obowiązuje od dnia 01.06.2021 r.  

• Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem 

płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki. 

• Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym rachunkiem, które 

nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą Państwo znaleźć w „Taryfie prowizji 

i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów indywidualnych”. 

• Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie. 

 

Usługa Opłata 

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem 

Prowadzenie rachunku  opłata miesięczna 
opłata roczna ogółem 

4 zł 
48 zł 

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych) 

Polecenie przelewu: 
Polecenie przelewu wewnętrznego złożone w placówce Banku   4 zł 

złożone za pośrednictwem bankowości internetowej 
z autoryzacją: 

 

- kodem SMS 0 zł 

- tokenem mobilnym lub aplikacją mobilną 0 zł 

Polecenie przelewu w złotych na rachunki 
w innych bankach krajowych   

realizowane w systemie ELIXIR:  
złożone w placówce Banku   4 zł 
złożone za pośrednictwem bankowości internetowej 
z autoryzacją: 

 

- kodem SMS 1 zł 

- tokenem mobilnym lub aplikacją mobilną 0,50 zł 

realizowane w systemie Express ELIXIR:  
złożone w placówce Banku   10 zł 

złożone za pośrednictwem bankowości internetowej 5 zł 

realizowane w systemie  SORBNET  30 zł 
Polecenie przelewu SEPA na rachunek w innym banku w kraju:  

złożone w placówce Banku   15 zł 
złożone za pośrednictwem bankowości internetowej  10 zł 

na rachunek w innym banku poza krajem:  

złożone w placówce Banku   4 zł 

złożone za pośrednictwem bankowości internetowej  0,50 zł 

Polecenie przelewu TARGET/SWIFT  30 zł 

Polecenie przelewu w walucie obcej  na 
rachunki w innych bankach krajowych 
realizowane w trybie standardowym 

złożone w placówce Banku   0,25% min. 30zł max. 200 zł 

złożone za pośrednictwem 
bankowości internetowej  

0,20% min. 30zł max. 200 zł 
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Zlecenie stałe rejestracja/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego: 

złożonego w placówce Banku 5 zł 

złożonego za pośrednictwem bankowości internetowej 0 zł 

realizacja zlecenia stałego  0 zł 

Polecenie zapłaty rejestracja/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego 2 zł 

realizacja polecenia zapłaty  0 zł 

odmowa realizacji z powodu braku środków 2,50 zł 

Karty i gotówka 

Wydanie karty płatniczej  posiadaczowi rachunku 0 zł 
pełnomocnikowi 10 zł 

Użytkowanie karty debetowej  za użytkowanie pierwszej karty:  

opłata miesięczna  3 zł 

opłata roczna ogółem  36 zł 

za użytkowanie drugiej i kolejnych: [od karty]   

opłata miesięczna  3 zł 

opłata roczna ogółem 36 zł 

Transgraniczna transakcja płatnicza 
przy użyciu karty debetowej do 
płatności bezgotówkowych 

 0 zł 

Transgraniczna transakcja płatnicza 
przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych 

wypłata gotówki w bankomatach za granicą 5 zł 
wypłata gotówki w kasach innych banków  
za granicą 

2% min. 5 zł 

wypłata gotówki w punktach akceptujących  
za granicą 

0 zł 

Wypłata gotówki w placówce Banku 0 zł 
w bankomatach Banku Spółdzielczego w Brodnicy  
i banków współpracujących 

0 zł 

w bankomatach innych banków w kraju 5 zł 

w kasach innych banków w kraju 2% min. 5 zł 

w ramach usługi cash back w kraju 0 zł 

Wpłata gotówki w placówce Banku 0 zł 

Kredyty w rachunku płatniczym i usługi powiązane  

Udzielenie kredytu  0,00%  

Odnowienie – przedłużenie umowy 
kredytu na następny okres 12 miesięcy   

1,2%  

Podwyższenie kwoty kredytu 2,00% 
Obniżenie kwoty kredytu 0,00% 
Zmiana innych postanowień Umowy 
kredytu na wniosek Kredytobiorcy 100 zł 

Inne usługi 

Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych (na wniosek Posiadacza 
rachunku) 

wyciąg przekazywany w formie elektronicznej 0 zł 

wyciąg wysyłany pocztą:  

raz w miesiącu 0 zł 

częściej niż raz w miesiącu (za każdy wyciąg) 5 zł 

Wydanie zaświadczenia o posiadanym 
rachunku płatniczym 

30 zł 

Usługa bankowości elektronicznej  miesięcznie  0 zł 

Powiadamianie SMS  
miesięcznie  
opłata roczna ogółem 

5 zł 
60 zł 

 


