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Dokument dotyczący opłat 

 

 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Krakowski Bank Spółdzielczy 

Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy VIP 

Data: 16 września 2021 r. 

 Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych 

z rachunkiem płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne 

rachunki. 

 Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym 

rachunkiem, które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą 

Państwo znaleźć w Taryfie prowizji i opłat Krakowskiego Banku Spółdzielczego dla 

klientów indywidualnych. 

 Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie. 

Usługa Opłata 

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem 

Prowadzenie rachunku 
płatniczego 
 
Opłata obejmuje następujący 
pakiet usług [Pakiet ROR 
VIP]: 
 

 prowadzenie rachunku 

 wydanie karty VISA 
CLASSIC VIP 

 obsługę karty VISA 
CLASSIC VIP 

 udostępnienie usługi 
bankowości 
elektronicznej [KBS24] 

 powiadamianie SMS 
[SMS Banking] 

 realizację polecenia 

przelewu  

z wykorzystaniem usługi 

bankowości 

elektronicznej [KBS24] 

 

Opłaty za usługi, które 

przekroczyły ustaloną liczbę 

usług, zostaną naliczone 

Miesięcznie,                                                                 
przy czym za pierwszy i ostatni miesiąc prowadzenia 
rachunku opłata pobierana jest proporcjonalnie do 
czasu trwania umowy                                                 25,00 zł 
opłata nie jest pobierana w przypadku dokonywania 
w miesiącu kalendarzowym wpłat gotówkowych lub 
przelewu z rachunku prowadzonego w innym banku 
w kwocie nie niższej niż 5000,00 zł                              0,00 zł 
Opłata roczna ogółem                                         0-300,00 zł 
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osobno. 

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych) 

Polecenie przelewu 
 
 
 
 
 
 
 

Realizacja polecenia przelewu złożonego w formie 
papierowej: 

 na rachunek znajdujący się w innym banku 
jednorazowo w dniu realizacji                                       4,00 zł 

 w systemie SORBNET2 na rachunek znajdujący 
się w innym banku 

jednorazowo w dniu realizacji                                     30,00 zł 
 
Realizacja polecenia przelewu złożonego przy 
wykorzystaniu usługi bankowości elektronicznej 
[KBS24]: 

 na rachunek znajdujący się w innym banku  
Usługa objęta Pakietem  

 w systemie SORBNET2 na rachunek znajdujący 
się w innym banku  

jednorazowo w dniu realizacji                                     25,00 zł 

 w systemie płatności BLUECASH (szybki przelew 
BLUECASH) na rachunek znajdujący się w innym 
banku 

jednorazowo w dniu realizacji                                       5,00 zł 

 w systemie Express Elixir (Przelew Express Elixir) 
na rachunek znajdujący się w innym banku  

jednorazowo w dniu realizacji                                       5,00 zł 

Polecenie przelewu 
wewnętrznego 
 
 

Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego 
złożonego w formie papierowej oraz przy 
wykorzystaniu usługi bankowości elektronicznej 
[KBS24] 
jednorazowo w dniu realizacji                                       0,00 zł 

Polecenie przelewu SEPA 
 

Realizacja (sprzedaż) poleceń przelewów SEPA 
złożonych w formie papierowej: 

  wysyłanych do banków zagranicznych 
jednorazowo w dniu realizacji                                       4,00 zł 

 wysyłanych do banków krajowych 
jednorazowo w dniu realizacji                                     20,00 zł 
Realizacja (sprzedaż) poleceń przelewów SEPA złożonych 
przy wykorzystaniu usługi bankowości elektronicznej 
[KBS24]: 

 wysyłanych do banków zagranicznych 
jednorazowo w dniu realizacji                                       0,60 zł 

 wysyłanych do banków krajowych 
jednorazowo w dniu realizacji                                     20,00 zł 

Polecenie przelewu 
w walucie obcej 
  

Realizacja (sprzedaż) poleceń przelewów w walucie 
obcej wysyłanych do banków krajowych 
i zagranicznych złożonych w formie papierowej oraz 
przy wykorzystaniu usługi bankowości elektronicznej 
[KBS24] 
jednorazowo w dniu realizacji                                      0,25 % 

nie mniej niż 40 zł i 
nie więcej niż 400 zł 

Realizacja (sprzedaż) poleceń  
wypłaty w trybie „pilnym” z datą  
waluty „dzisiaj”  (dotyczy przekazów 
w EUR do banków zrzeszonych  
w europejskim systemie rozrachunków  
TARGET-2)                                                                   
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jednorazowo w dniu realizacji                                     25,00 zł 

Polecenie zapłaty 
  

Realizacja pojedynczego polecenia zapłaty 
jednorazowo w dniu realizacji                                       3,00 zł 

Zlecenie stałe Realizacja zlecenia stałego złożonego w formie 
papierowej 
jednorazowo w dniu realizacji,                                      2,50 zł 
przy czym w przypadku opłaty składki ubezpieczenia 
wykupionego za pośrednictwem Banku opłaty nie 
pobiera się 

Karty i gotówka 

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych 
  

Transakcje bezgotówkowe                                           0,00 zł 
 
Prowizja za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w innej walucie niż PLN 
jednorazowo od wartości transakcji                                   3% 

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych 
 

Wypłaty gotówkowe za granicą za każdą wypłatę  
w dniu wypłaty 
jednorazowo                      2% nie mniej niż                 5,00 zł 
 
Prowizja za przewalutowanie transakcji 
dokonywanych w innej walucie niż PLN 
jednorazowo od wartości transakcji                                   3% 

Wydanie karty płatniczej Usługa objęta Pakietem 

Obsługa karty debetowej Usługa objęta Pakietem 

Obsługa karty kredytowej Usługa nie jest dostępna 

Wypłata gotówki w kasie Banku                                                               0,00 zł 
 
przy użyciu karty debetowej: 

 w bankomatach Banku, BGŻ BNP PARIBAS, BPS 
SA oraz banków zrzeszonych, PBS, SGB oraz 
banków zrzeszonych, BS Rzemiosła w Krakowie, 
Santander Bank Polska S.A.                                     0,00 zł 

 w kasach innych banków za każdą wypłatę w dniu 
wypłaty 

jednorazowo                         2 % nie mniej niż             5,00 zł 

 w bankomatach innych banków za każdą wypłatę 
w dniu wypłaty 

jednorazowo                         2 % nie mniej niż             5,00 zł 

 usługa cash back za każdą wypłatę w dniu wypłaty 
jednorazowo                                                                 1,00 zł 

Wpłata gotówki 0,00 zł 

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane 

Kredyt w rachunku 
płatniczym 
[Kredyt w rachunku 
płatniczym - Kredyt  
w rachunku ROR] 

Prowizja za udzielenie/podwyższenie kredytu 
liczona od kwoty kredytu/podwyższenia 
jednorazowo                                         3% nie mniej niż 50 zł  

Inne usługi 

Powiadamianie SMS 
[SMS Banking] 

Usługa objęta Pakietem 

Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych 

Sporządzenie wyciągu z rachunku  
jednorazowo w dniu sporządzenia                               0,00 zł 
 
Sporządzenie odpisu na wniosek Klienta 

 wyciągu z rachunku za bieżący rok 
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jednorazowo w dniu sporządzenia                               5,00 zł 

 wyciągu z rachunku za każdy poprzedni rok 
jednorazowo w dniu sporządzenia                               7,50 zł 

Wydanie zaświadczenia 
o posiadanym rachunku 
płatniczym  

jednorazowo w dniu wydania                                      20,00 zł 

Usługa bankowości 
telefonicznej 

Usługa nie jest dostępna 

Usługa bankowości 
elektronicznej 
[KBS24]  

Udostępnienie usługi                                                    0,00 zł 
 
Korzystanie z usługi                                                      0,00 zł 
 
Udostępnienie loginów: 

 3 loginów do jednego rachunku 
jednorazowo w dniu udostępnienia                              0,00 zł 

 za każdy następny login wydany na wniosek Klienta 
jednorazowo w dniu udostępnienia                              5,00 zł 

 


