
 

Komunikat  

Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach 

dla klientów indywidualnych 
 

I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWY W PLN 
 

Bank ustala minimalne kwoty wpłat miesięcznych warunkujące przyznanie prawa do korzystania z limitu w 

rachunku oraz wysokość limitów: 

a) dla wpłat w kwocie od 600 PLN do 999 PLN  – limit wynosi 300 PLN, 

b) dla wpłat w kwocie od 1.000 PLN   –   limit wynosi 60% stałych  

       miesięcznych wpływów, maksymalnie 1.500 PLN 

 

 

II. KREDYTY W PLN 
 

Bank udziela kredytów w złotych polskich (PLN).  

 

 

III. KARTY PŁATNICZE 
 

1. Bank wydaje karty płatnicze do: 

1) rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego POL – Konto  - Visa Classic Debetowa  

Limity autoryzacyjne obowiązujące dla karty płatniczej Visa Clasic Debetowa wynoszą:  

– na wypłaty gotówkowe - dzienny limit do wysokości salda rachunku max. 5 000 zł, 

– na transakcje bezgotówkowe – dzienny limit do wysokości salda rachunku, max. 20 000 zł*. 

2) rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego POL – Konto STUDENT – MasterCard PayPass  

Limity autoryzacyjne obowiązujące dla karty płatniczej MasterCard PayPass wynoszą:  

 na wypłaty gotówkowe – dzienny limit do wysokości salda na rachunku max. 500,00 zł 

 na transakcje bezgotówkowe – dzienny limit do wysokości salda na rachunku max. 1.000,00 zł 

 maksymalny jednorazowy limit transakcji zbliżeniowej - 50,00 zł 

* wypłaty gotówkowe obniżają dzienny limit transakcyjny 

 

2. Klienci Banku mają możliwość bezprowizyjnej wypłaty gotówki kartami płatniczymi wymienionymi w ust. 

1 w bankomatach: 

1) Zrzeszenia Banku BPS S.A.  

2) SGB Banku S.A.  

3) BGŻ S.A. 

4) Planet Cash4You 

 

3. Aktualna lista bankomatów dostępna jest na stronie www.bankbps.pl  

 

 

 

IV. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 

Bank prowadzi rachunki walutowe dla osób fizycznych w walucie: 

 USD - dolar amerykański  

 EUR - waluta europejska Euro.  
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V. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
 

1. Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje lokat:  

1) lokaty w PLN:  

a) lokaty krótkoterminowe – otwierane na okres: 7 dni, 14 dni, 21 dni, 1 miesiąca 

b) lokaty długoterminowe – otwierane na okres: 2 miesięcy, 3 miesięcy, 4 miesięcy, 5 miesięcy,                       

6 miesięcy, 9 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy, 36 miesięcy 
 

2) lokaty w walutach wymienialnych (EUR, USD):  

a) lokaty krótkoterminowe – otwierane na okres: 1 miesiąca 

b) lokaty długoterminowe – otwierane na okres: 3 miesięcy, 6 miesięcy,  12 miesięcy 
 

2.     Lokaty są otwierane w PLN  i w walutach wymienialnych (EUR, USD). 
 

3. Oprocentowanie: 

1) Stałe – lokaty krótkoterminowe i lokaty długoterminowe  (negocjowane) 

2) Zmienne – lokaty krótkoterminowe i lokaty długoterminowe  (zgodnie z dyspozycją Klienta) 
 

4. Minimalna kwota lokat: 

1) Lokaty krótkoterminowe – 500 PLN 

2) Lokaty długoterminowe – 100 PLN 

3) Lokaty w walutach wymienialnych – 100 EUR / USD 
 

5. Lokata negocjowana – wysokość oprocentowania może być negocjowana  

 przy stałej stopie procentowej  

– dla lokat w kwocie nie mniejszej niż 50.000 PLN  

– dla lokat w kwocie nie mniejszej niż 20.000 EUR lub ich równowartości w USD 

 przy zmiennej stopie procentowej  

– dla lokat w kwocie nie mniejszej niż 50.000 PLN  

– dla lokat w kwocie nie mniejszej niż 20.000 EUR lub ich równowartości w USD 
 

Wybór oprocentowania (stałe lub zmienne) dokonywane jest przez Posiadacza rachunku. 
 

Oprocentowanie negocjowane obowiązuje tylko w czasie jednego okresu umownego.  

 

 

VI. RACHUNKI OSÓB MAŁOLETNICH I UBEZWŁASNOWOLNIONYCH  
 

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 z nagród z zysku, określonych dla minionego roku kalendarzowego. Wysokość tej kwoty 

publikowana jest przez Prezesa GUS.  

 

 

VII. RACHUNKI PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ 

OSZCZĘDNOŚCIOWĄ (A’VISTA) 
 

Minimalna kwota wpłat na książeczkę nie może być niższa niż 100 PLN. 

Stan oszczędności na książeczce po dokonaniu wypłaty nie może być niższy niż 100 PLN. 

 


