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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 pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim dla klientów indywidualnych  
z dnia  8 sierpnia 2018 roku stanowiąca załącznik do wzorca umownego rachunku płatniczego. 

 

Nazwa handlowa rachunku płatniczego:  Karta kredytowa Visa Credit/MasterCard Credit 

 Niniejszy dokument przedstawia  informacje o opłatach za korzystanie z reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem. 
Celem dokumentu jest pomoc Wnioskodawcom w porównaniu tych opłat z opłatami innych rachunków w Banku 
Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim i innych bankach. 

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

 

Usługi Opłaty i prowizje 

PŁATNOŚCI (Z WYJĄTKIEM KART PŁATNICZYCH) 

Polecenie przelewu wewnętrznego 
(z rachunku karty kredytowej) 

w placówce Banku za przelew/ 
od kwoty przelewu 

3% min. 5 zł 

w systemie bankowości 
internetowej/mobilnej  
za przelew 

- 

za pośrednictwem Infolinii za 
przelew 

3% min. 5 zł 

Polecenie zapłaty (realizacja) za zlecenie - 

KARTY I GOTÓWKA 

Wydanie karty płatniczej 
(karty kredytowej) 

jednorazowo 0 zł 

Obsługa karty kredytowej rocznie 

Jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji 
bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających 
rachunek karty wyniosła mniej niż 6 600 zł – 69 zł 

Jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji 
bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających 
rachunek karty wyniosła co najmniej 6 600 zł – 0 zł 

Wypłata gotówki 
(w bankomatach i w kasach banków w 
kraju) 

4% min. 10 zł 

Wypłata gotówki 
(w bankomatach i w kasach banków 
zagranicą) 

4% min. 10 zł 

Wpłata gotówki 0 zł 

INNE USŁUGI 

Prowadzenie rachunku płatniczego  0 zł  

Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych (na wniosek Posiadacza 
rachunku) 

za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł 

za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 zł 

Wydanie zaświadczenia  
o posiadanym rachunku płatniczym 

za dokument 0 zł 

Usługa bankowości telefonicznej miesięcznie 0 zł 

Usługa bankowości elektronicznej 
dostęp do systemu bankowości 
internetowej/mobilnej 

- 

 

 


