
 Załącznik nr 5.6. do Instrukcji obsługi klientów indywidualnych 

 

         Dokument dotyczący opłat           
 

Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM 
 
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak 
Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowy w PLN 
Data: 15 kwietnia 2021 r. 
 
 

Nazwa handlowa rachunku płatniczego: Rachunek oszczędnościowy w PLN 
 
 
 

 Niniejszy dokument przedstawia  informacje o opłatach za korzystanie z 
reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem. Celem dokumentu jest pomoc 
Wnioskodawcom w porównaniu tych opłat z opłatami innych rachunków w Banku 
Spółdzielczym w Rutce-Tartak i innych bankach. 

 Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług 
świadczonych i powiązanych z rachunkiem zawiera TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK DLA KLIENTÓW 
INDYWIDUALNYCH obowiązująca od dnia 02 listopada 2020 r. stanowiąca załącznik do 
wzorca umownego rachunku płatniczego. 

 Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM 
OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM stanowią 
załącznik do niniejszego dokumentu. 
 

 
 
 

USŁUGI OPŁATY I PROWIZJE 

OGÓLNE USŁUGI POWIĄZANE Z RACHUNKIEM 

Prowadzenie rachunku 

płatniczego 

[prowadzenie rachunku 

oszczędnościowego w PLN] 

 

 

Miesięcznie 

 

Dla osób posiadających rachunek 

typu ROR w Banku(Konto-Spoko 

Plus, Konto-Standard, Konto-Senior)  

 

 

5 zł 

 

zgodnie z 

warunkami 

rachunku 

typu ROR 



 

Usługa bankowości telefonicznej Usługa nie jest dostępna  

Usługa bankowości elektronicznej Miesięcznie 

Dla osób posiadających rachunek 

typu ROR w Banku(Konto-Spoko 

Plus, Konto-Standard, Konto-Senior) 

2 zł 

zgodnie z 

warunkami 

rachunku 

typu ROR 

PŁATNOŚCI (Z WYJĄTKIEM KART PŁATNICZYCH) 

Nie pobiera się opłaty za pierwszą operację w miesiącu kalendarzowym  

niezależnie od rodzaju płatności i operacji kasowej 

Polecenie przelewu 

[Polecenie przelewu w systemie 

ELIKSIR]                                                  

 

[polecenie przelewu szybkiego 

(BlueCasch od Blue Media)] 

 

W placówce Banku za przelew 

Poprzez system bankowości 

internetowej e-BankNet za przelew 

Poprzez system bankowości 

internetowej e-BankNet za przelew 

 

10 zł 

10 zł 

 

15 zł 

Polecenie przelewu SEPA 

 

Usługa nie jest dostępna  

Polecenie przelewu wewnętrznego W placówce Banku za przelew 

W systemie bankowości 

internetowej za przelew 

10 zł 

10 zł 

 

Polecenie przelewu w walucie obcej 

 

Usługa nie jest dostępna  

Polecenie zapłaty 

 

Usługa nie jest dostępna  

Zlecenie stałe 

 

Usługa nie jest dostępna  



 

KARTY I GOTÓWKA 

Transgraniczna transakcja płatnicza 

przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych 

 

 Usługa nie jest dostępna 

 

 

 

Transgraniczna transakcja płatnicza 

przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych 

Usługa nie jest dostępna  

Wydanie karty płatniczej 

 

Usługa nie jest dostępna  

Obsługa karty debetowej 

 

Usługa nie jest dostępna  

Obsługa karty kredytowej Usługa nie jest dostępna  

Wypłata gotówki 

[z rachunku w placówce Banku] 

 

Za wypłatę 

 

10 zł 

 

Wpłata gotówki 

[na rachunek w placówce Banku] 

 

Za wpłatę 0 zł 

KREDYTY W RACHUNKU BIEŻĄCYM I USŁUGI POWIĄZANE 

Kredyt w rachunku płatniczym Usługa nie jest dostępna  

INNE USŁUGI 

Sporządzenie zestawienia transakcji 

płatniczych  

[Sporządzenie zestawienia transakcji 

płatniczych (na wniosek Posiadacza 

rachunku)] 

 

Za każdy miesiąc  

 

5 zł 



 

Wydanie zaświadczenia o 

posiadanym rachunku płatniczym 

Za zaświadczenie 20 zł 

Powiadomienie SMS 

[Powiadomienie SMS(w usłudze SMS 

Info)] 

[Autoryzacja transakcji SMS-em] 

 

za każdy sms 

 

za każdy sms 

(opłata pobierana zbiorczo 

miesięcznie) 

 

0,20 zł 

 

0,15 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


