
 

Informacja o Podstawowym Rachunku Płatniczym (ROR „Konto Podstawowe”) 

w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie 

 

1. Rachunek może być prowadzony dla 1 osoby fizycznej (konsumenta) o pełnej zdolności do 

czynności prawnych, legitymującej się ważnym dokumentem tożsamości, nie posiadającej na 

terytorium Polski innego rachunku płatniczego umożliwiającego wykonywanie transakcji, o 

których mowa w ust.3. Posiadaczem rachunku może być osoba o statusie rezydenta lub 

nierezydenta – o ile wskaże adres korespondencyjny w Polsce. 

2. Rachunek prowadzony jest w walucie polskiej. 

3. Rachunek umożliwia wyłącznie:  

• dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek,  

• dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa 
członkowskiego, w tym Polski (w placówce Banku w godzinach jej pracy lub w 
bankomacie lub przy użyciu terminala płatniczego), 

• wykonywanie na terytorium państw członkowskich, w tym Polski, transakcji płatniczych 
(polecenia przelewu, zlecenia stałe, polecenia zapłaty, transakcje kartą), w szczególności 
w placówce Banku (w godzinach pracy placówki), w urządzeniach akceptujących 
instrumenty płatnicze (np. terminale płatnicze do transakcji kartami) lub za 
pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej. Transakcje przy użyciu karty płatniczej 
mogą być dokonywane także bez fizycznego wykorzystania karty (transakcje 
internetowe). 

4. Z rachunkiem nie mogą być związane żadne produkty kredytowe (kredyt w rachunku 

płatniczym, dopuszczalne saldo debetowe). 

5. Bank wydaje kartę płatniczą (debetową) wyłącznie dla posiadacza rachunku. 

6. Rachunek prowadzony jest bezpłatnie w zakresie krajowych transakcji płatniczych. Bank nie 

pobiera prowizji m.in. za otwarcie i prowadzenie rachunku, wydanie i obsługę karty, wpłaty i 

wypłaty gotówki w placówkach i bankomatach Banku, za 5 krajowych transakcji płatniczych 

(polecenia przelewu, w tym stałe zlecenia) w ciągu miesiąca, za 5 wypłat gotówki w 

bankomacie nienależącym do Banku w ciągu miesiąca. Bank pobiera prowizje zgodnie z 

Taryfą opłat i prowizji m.in. za transakcje powyżej limitów, o których mowa powyżej i za 

transgraniczne transakcje płatnicze (m.in. polecenia przelewu SEPA do banków 

zagranicznych, polecenia przelewu do banków zagranicznych, wypłaty gotówki w 

bankomatach na terytorium innego niż Polska kraju członkowskiego). 

7. Bank zawiera umowę o prowadzenie rachunku nie później niż w terminie 10 dni roboczych od 

dnia otrzymania kompletnego wniosku o zawarcie umowy podstawowego rachunku 

płatniczego lub informuje na piśmie o odmowie jej zawarcia. 

8. Bank odmawia zawarcia umowy w przypadku gdy: 

1) jest to uzasadnione względami ostrożnościowymi wynikającymi z podejrzenia 
popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.),  

 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT


2) gdy Bank posiada uprawdopodobnioną informację o udziale wnioskodawcy w 
przestępstwie popełnionym z wykorzystaniem rachunku płatniczego lub 
uprawdopodobnioną informację, że środki, które mają być zgromadzone na rachunku, 
pochodzą z przestępstwa. 

9. Bank może odmówić zawarcia umowy w przypadku gdy: 

1) wnioskodawca jest stroną umowy o prowadzenie rachunku płatniczego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w 
art. 59ia ust. 3 Ustawy, 

2) dane identyfikacyjne wnioskodawcy są zgodne z danymi osób znajdującymi się na 
międzynarodowych listach sankcyjnych lub Liście ostrzeżeń publicznych KNF 
publikowanej na podstawie art. 6b ust. 4 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, 

3) wnioskodawca nie posiada ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, 
4) umowa rachunku płatniczego zawarta między Bankiem a wnioskodawcą została 

rozwiązana ze względu na rażące naruszenie jej postanowień przez wnioskodawcę, 
5) wnioskodawca nie podpisał umowy w placówce Banku w terminie, o którym mowa w 

ust. 7, 
6) wnioskodawca nie przebywa legalnie na terytorium państwa członkowskiego, 
7) wnioskodawca nie podał adresu zamieszkania lub innego adresu korespondencyjnego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
10. Szczegółowe zasady dostępu do podstawowego rachunku płatniczego określają przepisy 

Rozdziału 7 (art. 59ia-59ih) Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2003 z późn. zm.). 

11. Informacje o opłatach związanych z rachunkiem znajdują się w Dokumencie dotyczącym 

opłat dla ROR „Konto Podstawowe” oraz w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku 

Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie dla Klientów Indywidualnych. 
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