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Dokument dotycz ący opłat 
 

 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie  

Nazwa rachunku: Rachunek oszcz ędnościowy „Premium” 

Data: 02.08.2021 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 opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie dla 
Klientów Indywidualnych. 
 

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

Usługa Opłata 

Ogólne usługi powi ązane z rachunkiem 

Prowadzenie rachunku płatniczego  miesięcznie                                                                    0,00 zł 
Opłata roczna ogółem                                                  0,00 zł 

Płatno ści (z wyj ątkiem kart płatniczych) 

Polecenie przelewu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polecenie przelewu wewn ętrznego 
 
 
 
Polecenie przelewu SEPA 
Polecenie przelewu w walucie obcej 
Polecenie zapłaty 
Zlecenie stałe 

rodzaje opłat: 
Polecenie przelewu w systemie ELIXIR: 
pierwsza operacja w miesiącu kalendarzowym bez  
względu na formę realizacji tj. wypłata gotówkowa,  
przelew wewnętrzny lub zewnętrzny                             0,00 zł 
druga i każda kolejna w miesiącu kalendarzowym     10,00 zł 
Polecenie przelewu w systemie EXPRESS ELIXIR: 
w bankowości elektronicznej  
dodatkowo                                                                     5,00 zł                                     
Polecenie przelewu w systemie SORBNET: 
w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł  
dodatkowo                                                                   20,00 zł 
w kwocie niższej niż 1 000 000 zł  
dodatkowo                                                                   40,00 zł 
pierwsza operacja w miesiącu kalendarzowym bez  
względu na formę realizacji tj. wypłata gotówkowa,  
przelew wewnętrzny lub zewnętrzny                             0,00 zł 
drugie i każde kolejne w miesiącu kalendarzowym     10,00 zł 
usługa nie jest dostępna 
usługa nie jest dostępna 
usługa nie jest dostępna 
usługa nie jest dostępna 
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Karty i gotówka 

Transgraniczna transakcja płatnicza 
przy u życiu karty debetowej do 
płatno ści bezgotówkowych 
Transgraniczna transakcja płatnicza 
przy u życiu karty debetowej do 
płatno ści gotówkowych 
Wydanie karty płatniczej [debetowej 
Visa Classic Standard] 
Obsługa karty debetowej 
Obsługa karty kredytowej 
 
Wypłata gotówki 
Wpłata gotówki  

 
 
usługa nie jest dostępna 
 
 
usługa nie jest dostępna 
 
usługa nie jest dostępna 
usługa nie jest dostępna 
usługa nie jest dostępna 
 

0,00 zł 
0,00 zł 

Kredyty w rachunku bie żącym i usługi powi ązane 

Kredyt w rachunku płatniczym usługa nie jest dostępna 

Inne usługi 

Powiadamianie SMS  
Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych 
Wydanie za świadczenia o 
posiadanym rachunku płatniczym 
Usługa bankowo ści telefonicznej 
Usługa bankowo ści elektronicznej 

za każdy SMS                                                               0,25 zł 
 

za stronę                                                                       5,00 zł 
 

20,00 zł 
usługa nie jest dostępna 
                                                                                      0,00 zł 

 


