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BANK SPÓŁDZIELCZY W  RESZLU 
11-440 Reszel, ul. Kolejowa 4, tel. 089 754 25 00 

 

Reszel, 24 marca 2022 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Bank Spółdzielczy w Reszlu informuje, że z dniem 11.04.2022 r. wejdzie w życie zmieniona Taryfa opłat 

i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych.  

 

Najistotniejsze zmiany dot. następujących opłat: 

1) w TAB. 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 

L.p. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
rachunki rolnika 
indywidualnego 

rachunki 
stowarzyszeń, 

związków 
zawodowych, 
towarzystw 
lub innych 
organizacji 

non-profit 8) 

rachunki 
pozostałych 
podmiotów 

rachunki 
Wspólnot 

Mieszkaniowych 

1. 
Likwidacja rachunku w ciągu 30 
dni od otwarcia 

jednorazowo 
50 zł lub do 

wysokości niższego 
salda 

50 zł lub do 
wysokości 

niższego salda 

50 zł lub do 
wysokości 

niższego salda  

50 zł lub do wysokości 
niższego salda  

2. 
Przelewy krajowe 

2.1 
Przelew na rachunek w Banku: 

2.1.1 w placówce Banku 2 za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

3. 
Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 

3.1 
wpłata gotówkowa w placówce 
Banku6) 

od kwoty 

0,50% 
min. 10 zł 

0,50% 
min. 10 zł 

0,50% 
min. 10 zł 

0,50% 
min.10 zł 

3.2 wypłata gotówkowa7) 
0,30% 

min. 10 zł 
0,30% 

min. 10 zł 
0,30% 

min. 10 zł 
0,30% 

min. 10 zł 

4. 
Zlecenie stałe: 

4.1 
modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego 

4.1.1 w placówce Banku za zlecenie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

4.2 
realizacja zlecenia stałego 

4.2.1 
na rachunek prowadzony przez placówkę Banku: 

4.2.1.1 w placówce Banku za zlecenie 2 zł 
 

2 zł 2 zł 2 zł 

4.2.2 
na rachunek prowadzony przez inny bank 

4.2.2.1 w placówce Banku za zlecenie 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

5. 
Polecenie zapłaty 

5.1 
rejestracja polecenia zapłaty w 
placówce Banku i w systemie 
bankowości internetowej 

za czynność 1 zł 
 

1 zł 1 zł 1 zł 

5.2 
realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza na rachunek 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W  RESZLU 
11-440 Reszel, ul. Kolejowa 4, tel. 089 754 25 00 

L.p. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
rachunki rolnika 
indywidualnego 

rachunki 
stowarzyszeń, 

związków 
zawodowych, 
towarzystw 
lub innych 
organizacji 

non-profit 8) 

rachunki 
pozostałych 
podmiotów 

rachunki 
Wspólnot 

Mieszkaniowych 

5.2.1 prowadzony w Banku za zlecenie  1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

 

2) pod TAB. 1 przypis 7) otrzymuje nowe brzmienie: 

„ 
7) wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł. należy awizować, co najmniej 1 dzień przed 

dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową  prowizję 0,2% min. 50 zł od kwoty  
przewyższającej 20 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się 
prowizję w wysokości 0,2% kwoty min. 50 zł;” 
 

3) w TAB. 3 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH: 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wyciągi bankowe 

1.1 Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: 

1.1.1 listem zwykłym raz w miesiącu 

za przesyłkę 

7 zł 

1.1.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 12 zł 

1.1.3 listem poleconym – za każdą przesyłkę 22 zł 

1.2 Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek 

1.2.1 raz w miesiącu 

za wyciąg 

2 zł 

1.2.2 częściej niż raz w miesiącu 7 zł 

1.3 sporządzenie duplikatu wyciągu na życzenie klienta za wyciąg 27 zł 

2. Odwołanie pełnomocnictwa do rachunku bankowego jednorazowo 20 zł 

3 
Zmiana karty wzorów podpisu za wyjątkiem: zmian dotyczących 
dokumentów tożsamości oraz ustanowienia/ odwołania 
pełnomocnictwa 

za czynność 
 

25 zł 

4. 
Sporządzenia aneksu do umowy rachunku bankowego na wniosek 
Klienta (za wyjątkiem aneksu dotyczącego lokat O/N) 

jednorazowo 30 zł 

5. 
Zmiana rodzaju rachunku z zachowaniem dotychczasowego numeru 
NRB 

za czynność 150 zł 

 

4) w TAB. 4 KARTY BANKOWE: 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 20 zł 

 

 
 
 
 



             

         

str. 3 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W  RESZLU 
11-440 Reszel, ul. Kolejowa 4, tel. 089 754 25 00 

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA JEDNOSTEK  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 
1) w TAB. 16 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  

3. Przelewy krajowe: 

3.1 Przelew na rachunek w Banku: 

3.1.1 w placówce Banku za przelew 7 zł 

4. 
Polecenie przelewu SEPA 
/Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę za przewalutowanie- opłata pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta 

rachunku/ 

4.1 w systemie bankowości internetowej   

4.1.1 do banków zagranicznych za przelew 1 zł 

 

2) pod TAB. 16 przypis 5) otrzymuje nowe brzmienie: 
„ 5) wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł. należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od 

nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową  prowizję 0,2% min. 50 zł od kwoty  przewyższającej 20 000 zł. W przypadku 
awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty min 50 zł;” 

 

3) w TAB. 17 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE W OBSLUGA RACHUNKÓW: 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wyciągi 

1.1 Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek 

1.1.1 raz w miesiącu 

za wyciąg 

2 zł 

1.1.2 częściej niż raz w miesiącu 7 zł 

1.2. Przekazanie wyciągu drogą pocztową 

1.2.1 listem zwykłym raz w miesiącu za wyciąg 7 zł 

1.2.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 

za przesyłkę 

12 zł 

1.2.3 listem poleconym – za każdą przesyłkę 22 zł 

1.3 sporządzenie duplikatu wyciągu na życzenie Klienta za wyciąg 27 zł 

2. 
Ustanowienie lub zmiana imiennego pełnomocnictwa do dyspozycji 
rachunkiem niezależnie od opłaty skarbowej) 

za pełnomocnictwo 20 zł 

3. Odwołanie pełnomocnictwa do rachunku bankowego jednorazowo 20 zł 

4. 
Zmiana karty wzorów podpisu za wyjątkiem: zmian dotyczących 
dokumentów tożsamości oraz ustanowienia/ odwołania 
pełnomocnictwa  

za czynność 25 zł 

5. 
Sporządzenie aneksu do umowy rachunku bankowego na wniosek 
Klienta (za wyjątkiem aneksu dotyczącego lokat O/N) 

jednorazowo 30 zł 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W  RESZLU 
11-440 Reszel, ul. Kolejowa 4, tel. 089 754 25 00 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 

instytucjonalnych, stanowiącym załącznik do Umowy o prowadzenie rachunku, jeżeli Posiadacz rachunku w terminie 

14 dni od otrzymania tekstu wprowadzonych zmian nie dokona wypowiedzenia Umowy, uznaję się, że zmiany zostały 

przejęte i obowiązują Strony od dnia następującego bezpośrednio po upływie wymienionego na wstępie terminu.   

 

Pełna treść „Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla Klientów instytucjonalnych” 

dostępna jest w każdej placówce sprzedażowej Banku, na stronie internatowej oraz w systemie bankowości 

elektronicznej. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań odpowiedzi udzielą pracownicy w jednostkach sprzedażowych naszego Banku. 


