Komunikat
Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach
dla klientów indywidualnych
Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach prowadzi następujące rachunki bankowe w złotych i w walutach
wymienialnych:

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I ROZLICZENIOWE
1. Rachunki w złotych polskich (PLN)
1) Podstawowy Rachunek Płatniczy,
2) oszczędnościowo-rozliczeniowe: Konto Standard/ Senior/ Student/ Junior/ osoby
ubezwłasnowolnionej/ osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
3) oszczędnościowe płatne na każde żądanie, potwierdzone książeczką oszczędnościową,
4) terminowe lokaty oszczędnościowe,
5) rachunek oszczędnościowy ZYSK – produkt od dnia 12 stycznia 2022 r. wycofany z oferty
6) rachunek oszczędnościowy SKARBONKA.

częściowo

2. Rachunki w walutach wymienialnych:
1) płatne na każde żądanie,
2) lokat terminowych.
3. Waluty wymienialne w jakich prowadzone są rachunki oszczędnościowe:
1) euro (EUR),
2) dolar amerykański (USD).
4. Minimalne saldo na rachunkach prowadzonych:
1) w złotych polskich:
a) płatne na każde żądanie
- 10,00 PLN,
b) oszczędnościowo-rozliczeniowe
- 20,00 PLN,
c) oszczędnościowe SKARBONKA - 200,00 PLN,
d) z wkładami terminowymi
- 200,00 PLN,
2) w walutach wymienialnych:
a) płatne na każde żądanie - równowartość 10 EUR,
b) lokat terminowych:
− w euro
- 100,00 EUR,
− w dolarach amerykańskich
- 100,00 USD.
5. Rachunki osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych:
1) za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się wypłaty, nie przekraczające w okresach
miesięcznych kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez
wypłat nagród z zysku określonych dla minionego roku kalendarzowego.
W roku 2022 kwota ta wynosi 5.888,80 zł
6. Rachunki bankowe w złotych i w walutach wymienialnych oprocentowane są wg stałej lub zmiennej
stopy procentowej.

II. WALUTY, W JAKICH BANK DOKONUJE ROZLICZEŃ BEZGOTÓWKOWYCH
1)
2)
4)
6)
8)
10)
12)

Waluta krajów Unii Gospodarczej i Walutowej
dolar amerykański
- USD
3)
dolar kanadyjski
- CAD
5)
frank szwajcarski
- CHF
7)
jen japoński
- JPY
9)
korona norweska
- NOK
11)
korona czeska
- CZK

dolar australijski
forint węgierski
funt brytyjski
korona duńska
korona szwedzka

III. RACHUNKI TERMINOWE
1.

Rachunki oszczędnościowe z wkładami terminowymi w złotych:
1) terminowe lokaty oszczędnościowe, prowadzone są na okresy umowne:
a) 1; 2; 3; 6 – miesięczne, z oprocentowaniem stałym,
b) 12; 24; 36 - miesięczne, z oprocentowaniem zmiennym,

- EUR
- AUD
- HUF
- GBP
- DKK
- SEK

2) terminowe lokaty oszczędnościowe (okazjonalne, promocyjne wprowadzane odrębnymi uchwałami) –
z oprocentowaniem stałym lub zmiennym,
3) na warunkach negocjowanych, dla klientów strategicznych – z minimalnym wkładem 500.000 PLN.
2.

Lokaty terminowe Standard w walutach wymienialnych:
1) Lokaty w walutach wymienialnych są prowadzone jako lokaty:
a) na okres: 3; 6 miesięcy,
2) Lokaty prowadzone są w następujących walutach wymienialnych:
a) waluta EURO (EUR),
b) dolary amerykańskie (USD).

IV. WPŁATY I WYPŁATY Z RACHUNKÓW
1.

W złotych polskich:
1) Wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych
lokat oszczędnościowych powyżej kwoty 30.000 PLN należy zgłaszać z wyprzedzeniem, co najmniej 1
dnia roboczego do godz. 11:00 w Oddziale Banku prowadzącym rachunek.

2.

W walutach wymienialnych:
1) Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 1.000 EUR (lub równowartość w innej walucie) należy zgłaszać
z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych w Oddziale Banku prowadzącym rachunek.
2) Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłat nieawizowanych.
3) Od wypłat nieawizowanych lub awizowanych a nieodebranych w wyznaczonym terminie – Bank pobiera
dodatkowe opłaty.
4) Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty nie mające pokrycia w
banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych.
5) Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku:
a) kupna/ sprzedaży dla dewiz - do rozliczeń operacji bezgotówkowych,
b) kupna/ sprzedaży dla pieniędzy - do rozliczeń operacji gotówkowych.

V. KARTY BANKOWE
1. Bank wydaje następujące karty do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego:
1) karty debetowe:
a) Visa Classic,
b) Visa Euro Classic,
c) Visa Junior,
d) Visa payWave – karta zbliżeniowa,
e) MasterCard PayPass – karta zbliżeniowa,
2) własna karta bankomatowa SBP Piaski – produkt od dnia 15 lutego 2021r. wycofany z oferty, wydana
karta zachowuje ważność do końca okresu na jaki została wydana.
2. Limity autoryzacyjne dla kart Visa Classic, Visa payWave, MasterCard PayPass wynoszą:
1) dzienny limit transakcji gotówkowych - maksymalnie 5.000 PLN lub równowartość w walucie obcej;
2) dzienny limit transakcji bezgotówkowych - maksymalnie 20.000 PLN lub równowartość w walucie obcej;
3) limit kwotowy dla transakcji zbliżeniowych na terenie Polski –100 PLN - karta Visa/MasterCard (limit
dzienny – max. 4 transakcje zbliżeniowe).
4. Limity autoryzacyjne dla karty Visa Euro Classic wynoszą:
1) dzienny limit transakcji gotówkowych - maksymalnie 10.000 EUR;
2) dzienny limit transakcji bezgotówkowych - maksymalnie 50.000 EUR.
5. Limity autoryzacyjne dla karty Visa Junior wynoszą:
1) dzienny limit transakcji gotówkowych - maksymalnie 500 PLN;
2) dzienny limit transakcji bezgotówkowych - maksymalnie 1.000 PLN.
6. Dzienny limit wypłat gotówki dla własnej karty bankomatowej SBP maksymalnie 2.000 PLN.
7. Usługi dodatkowe do kart płatniczych:
1) Karty debetowe Visa/MasterCard, umożliwiają dokonywanie transakcji gotówkowych w ramach usługi
„cash back”. Usługa ta daje możliwość wypłaty gotówki podczas dokonywania płatności
bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych (np.: sklepie, stacji benzynowej) oznaczonych
znakiem „cash back” dla kart, które posiadają udostępnioną taką usługę z uwzględnieniem wysokości
dziennego limitu wypłat gotówki.
2) Maksymalna kwota pojedynczej wypłaty gotówki w ramach usługi „cash back” wynosi 300,00 zł.
8. Klienci Banku mają możliwość bezprowizyjnej wypłaty gotówki kartami debetowymi Visa/MasterCard,
w bankomatach:

1) Banków Spółdzielczych Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Banku BPS S.A.,
2) Banków Spółdzielczych Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz SGB-Banku S.A.,
3) Planet Cash.
9. Aktualna lista bankomatów oraz lista punktów oferujących usługę „cash back” dostępna jest na stronie
internetowej www.bankbps.pl.

