
 
Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim 

 
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 opłat i prowizji bankowych stanowiąca załącznik do umowy rachunku 

płatniczego. 
 

L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Udzielenie kredytu w rachunku jednorazowo 0% 

2. Polecenie przelewu:   

2.1. w placówce Banku za przelew 4,50 zł 

2.2. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu za przelew 1,50 zł 

3. Polecenie przelewu w walucie obcej SEPA:   

3.1. w placówce Banku od transakcji 12,00 zł 

3.2. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu od transakcji 0,50 zł 

4. Polecenie przelewu wewnętrznego:   

4.1. w placówce Banku za przelew 1,50 zł 

4.2. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu za przelew 1,00 zł 

5. Polecenie zapłaty:   

5.1. przyjęcie zlecenia do obciążenia rachunku od każdej dyspozycji 10,00 zł 

2.2. realizacja polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 5,00 zł 

5.3. odwołanie polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 7,00 zł 

5.4. 

odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty 
albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia 
zapłaty od każdej dyspozycji 5,00 zł 

6. Powiadomienie SMS:   

6.1. raz dziennie o godzinie 19:00 miesięcznie 5,00 zł 

6.2. po każdej zmianie salda miesięcznie 10,00 zł 

7. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 9,00 zł 

9. Sporządzenie zestawienia transakcji jednorazowo 0,00 zł 

9. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty od transakcji 0,00 zł 

 debetowej do płatności bezgotówkowych   

10. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych   

10.1 na terytorium innego państwa członkowskiego EOG od transakcji 2% min 5 ,00 zł. 

10.2 poza terytorium państw członkowskich EOG od transakcji 3% min 10,00 zł. 

11. Wydanie karty płatniczej jednorazowo 0,00 zł 

12. Obsługa karty debetowej miesięcznie 4,00 zł 

13. Obsługa karty kredytowej rocznie 42,00 zł 

14. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku za dokument 30,00 zł 

 płatniczym   

15. Wypłata gotówki za transakcję 0,00 zł 

16. Wpłata gotówki za transakcję 0,00 zł 

17. Usługa bankowości elektronicznej: miesięcznie 2,00 zł 

18. Zlecenie stałe   

18.1. Realizacja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 4,50 zł 

18.2. Realizacja zlecenia stałego za pośrednictwem za zlecenie 1,50 zł 

 elektronicznych kanałów dostępu    


