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BANK SPÓŁDZIELCZY W RACIBORZU  

 
 

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM 
 
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym. 
Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych i powiązanych z rachunkiem 
zawiera „Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Raciborzu” 
z dnia 15.12.2019 r. stanowiąca załącznik do wzorca umownego rachunku płatniczego. 

 
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: ROR Junior 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności)
i
 Tryb pobierania  Stawka  

 

1 Kredyt w rachunku płatniczym: 

Nie dotyczy 

2 Polecenie przelewu: 
2.1 

 
 
 

Przelew na rachunek prowadzony w innym banku krajowym: 
a) w formie papierowej 
b)  w systemie bankowości elektronicznej  za pierwsze 20 przelewów,  
        - każdy kolejny przelew powyżej 20 

za przelew 

 
0,00 zł 

Nie dotyczy 
Nie dotyczy 

2.2 

Przelew natychmiastowy Bluecash, na rachunek prowadzony w innym 
banku krajowym (maksymalna kwota przelewu wynosi 5.000,00 PLN): 
a) w formie papierowej 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

za przelew 

 
 

9,00 zł  
Nie dotyczy 

2.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET  za przelew Nie dotyczy 

3 Polecenie przelewu SEPA: 

Nie dotyczy 

4 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

4.1 
a) w placówce Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

za przelew 
0,00 zł 

Nie dotyczy 

5 Polecenie przelewu w walucie obcej/polecenie wypłaty: 

Nie dotyczy 

6 Polecenie zapłaty: 
6.1 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika za zlecenie 0,00 zł 

7 Powiadomienie SMS  w ramach Usługi  bankowości telefonicznej (nazwa handlowa Usługa SMS) : 
7.1 Korzystanie z usługi SMS  miesięcznie  0,00 zł 

8 Prowadzenie rachunku płatniczego: 
8.1 Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0,00 zł 

9 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych: 

9.1 
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych: 
- za ostatnie 3 m-ce 
- za każdy następny rozpoczęty miesiąc  

na życzenie Klienta  
za zlecenie 

 
20,00 zł 
3,00 zł 

10 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych: 

10.1 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0,00 zł 

11 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych: 

11.1 
Wypłaty gotówkowe w bankomatach akceptujących kartę za granicą 
(gotówka w EUR w krajach EOG) 

od transakcji 5,00 zł 

11.2 Pozostałe wypłaty w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min. 10,00 zł 

11.3 
Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę za granicą (POS) 
(gotówka w EUR w krajach EOG) 

od transakcji 5,00 zł 

11.4 Pozostałe wypłaty w punktach akceptujących kartę za granicą (POS) od transakcji 2% min. 10,00 zł 

12 Wydanie karty płatniczej (debetowej): 

12.1 Wydanie karty płatniczej jednorazowo 0,00 zł 

13                                                                                    Obsługa karty debetowej: 
13.1 Obsługa karty debetowej miesięcznie 0,00 zł 

14 Obsługa karty kredytowej: 
Nie dotyczy 
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Lp. Rodzaj usług (czynności)
i
 Tryb pobierania  Stawka  

15 Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym: 

15.1 
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym, w tym o 
wysokości salda  

jednorazowo 
20,00 zł (wg wzoru Banku) 
30,00 zł (na życzenie Klienta)  

16 Wypłata gotówki: 
16.1 Wypłata gotówki w placówce Banku za wypłatę 0,00 zł 

17 Wpłata gotówki: 

17.1 Wpłata gotówkowa w placówce Banku za wpłatę 0,00 zł 

18 Usługa bankowości telefonicznej (nazwa handlowa Telefoniczna informacja na hasło): 

18.1 Telefoniczna informacja na hasło  miesięcznie 5,00 zł 

19 Usługa bankowości elektronicznej (nazwa handlowa System bankowości elektronicznej eBO): 

Nie dotyczy 

20 Zlecenie stałe: 

20.1 Realizacja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 0,00 zł 

20.2 
Realizacja zlecenia stałego poprzez system bankowości elektronicznej:  
- zlecenia typu przelew wewnętrzny 
- zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 

za zlecenie Nie dotyczy 

 

 
 

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


