
Taryfa opłat i prowizji bankowych  

Banku Spółdzielczego w Ełku 

Wyciąg z taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Ełku 

I. Rachunki bieżące komitetów, towarzystw społecznych, stowarzyszeń oraz wspólnot mieszkaniowych  

Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1) Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 

2) Prowadzenie rachunku * miesięcznie  7  zł 

3) 
Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone przez Bank  

Spółdzielczy  
od kwoty 0,20% 

4) 
Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank  

Spółdzielczy  
od kwoty 0,40% 

5) 

Realizacja przelewów    

a) wewnętrznych za przelew 0 zł 

b) w systemie ELIXIR za przelew 3,50  zł 

c)  w systemie SORBNET za przelew 30  zł 

6) 

Dokonywanie zleceń stałych 

a) Realizacja zlecenia stałego od operacji 2 zł 

b) Modyfikacja zlecenia stałego od operacji 5 zł 

7) 

Polecenie zapłaty 

a) Realizacja polecenia zapłaty od operacji 2 zł 

b) odmowa "polecenie zapłaty" z tytułu braku środków od operacji 2  zł 

8) Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości środków jednorazowo 50 zł + VAT 

9) Wydanie opinii o rachunku do innego banku w związku z ubieganiem się o kredyt za dokument 100 zł + VAT 

10) Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku na wniosek klienta za dokument 30 zł + VAT 

11) Wydanie kopii umowy za dokument 30  zł 

12) Odpis dowodu księgowego sporządzony do wyciągu na życzenie klienta  za dokument 10  zł 

13a) 
Dokonanie dyspozycji zastrzeżenia dokumentu tożsamości od dyspozycji 30  zł 

13b) 
Odwołanie dyspozycji zastrzeżenia dokumentu tożsamości od dyspozycji 50  zł 

14) Za realizację wypłaty z tytułu spadkobrania jednorazowo 50  zł 

15) Wydruk historii rachunku  za dokument 50  zł 

16) Odpis wyciągu bankowego sporządzony na życzenie klienta za 1 wyciąg 5  zł 

17) Wydanie czeków         za czek 1 zł 

18) Przyjęcie czeku do inkasa za czek 5  zł 

19) 
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia kredytu przez 

inny bank 
Za każdą zawartą umowę 100 zł 

20) Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło miesięcznie  5  zł 

21) 

Zmiana w karcie wzorów podpisów, zmiana danych adresowych posiadacza rachunku, 

ustanowienie lub odwołanie pełnomocnictwa do rozporządzania wskazanym rachunkiem  za dokument 10 ,00 zł 

22) Likwidacja rachunku przed upływem okresu wypowiedzenia jednorazowo 30  zł 

23) Likwidacja rachunku przed upływem 3 miesięcy od daty założenia. jednorazowo 30  zł 

24) 
Realizacja tytułu egzekucyjnego z rachunku klienta za każdy tytuł 30  zł + koszt 

przelewu elixir 3,00 zł 

25) Wypłata gotówki z rachunku  powyżej  20 000,00 zł od operacji 

0,20% nie mniej niż 50,00 

zł (nie dotyczy wypłat 

awizowanych nie później 

niż do godz. 11.00 na 1 

dzień roboczy przed 

planowaną wypłatą 

26) Nie podjęcie wypłaty awizowanej Od operacji 50 zł 



27) 
Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty należności Banku z tyt. powstania niedopuszczalnego 

salda debetowego na rachunku 

za upomnienie 20 zł 

28) 
Poszukiwanie rachunków- na nazwisko jednej osoby, zlecenie przez składającego zapytanie od 

zapytania 

od zapytania 30zł+VAT 

 

29) Likwidacja lokaty terminowej Od operacji 5 zł 

30) 

Dyspozycja klienta złożona w formie ustnej wykonania przelewu zewnętrznego i wystawienia 

dokumentu z systemu finansowo-księgowego Banku 

 

Za usługę wykonania 4 zł 

31) Likwidacja rachunku  jednorazowo 3 zł 

 

I. Obrót dewizowy 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  Stawka  

1 Polecenie przelewu SEPA:  

za przelew 
                                      10,00 zł  

do banków krajowych  

do banków zagranicznych                                          3,50 zł  

2 Polecenie wypłaty wychodzące za przelew                                         3,50 zł  

3 
polecenie przelewu  przychodzącego w 

ramach EOG w walucie EURO  
za przelew 

0,00 zł 

4 
polecenie przelewu  przychodzącego w 
ramach EOG w walucie innej niż EURO  

za przelew 
0,00 zł 

5 
realizacja przelewu otrzymanego z banków 

zagranicznych spoza EOG 
za przelew 

10,00 zł 
 

II. Obsługa kasowa  

 
  

Lp   Rodzaj usług (czynności) Tryb 

pobierania 
Stawka 

1) wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki w innych 

bankach krajowych  od operacji  0 ,50% nie mniej niż 3,50 zł 

2) Zakład Energetyczny  od operacji 2 ,00 zł 

3) Multimedia Polska Sp.z o.o Gdynia od operacji 2 ,50 zł 

4) Orange (dawna Telekomunikacja Polska S.A) od operacji 2 ,50 zł 

5) wypłaty gotówki z rachunku powyżej 20 000,00 zł   od operacji 0,20% nie mniej niż 50,00 zł (nie dotyczy wypłat awizowanych nie 

później niż do godz. 11.00 na 1 dzień roboczy przed planowaną wypłatą) 
6) Poszukiwanie rachunków- na nazwisko jednej osoby, 

zlecenie przez składającego zapytanie od zapytania  
od zapytania 30,00 zł + VAT 

7) Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia 

dokumentu tożsamości 

od 

dyspozycji 

30,00 zł 

 

IV. Usługa SMS 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1) Abonament za korzystanie z usługi SMS miesięcznie  0 zł 

2) Aktywacja usługi SMS jednorazowo 5  zł 

3) Realizacja usługi SMS z rachunku: za 1 SMS** 0,25 zł 

4) Zmiana dyspozycji usługi SMS lub zmiana numeru telefonu komórkowego  za dyspozycję  3  zł 

* Opłata za prowadzenie konta pobierana jest z "góry". Nie pobiera się opłaty za prowadzenie konta za miesiąc, w którym konto zostało otwarte.  

** opłata jest pobierana łączną kwotą 1-ego dnia roboczego miesiąca za wszystkie SMS-y wysyłane w okresie poprzedniego  miesiąca  


