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KOMUNIKAT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE 
 

Wykaz walut, w których prowadzone są rachunki bankowe 

 

Bank Spółdzielczy w Cieszynie prowadzi obsługę klientów w następujących walutach: 

1) Złoty polski (PLN) 

2) Dolar amerykański (USD) 

3) Waluta EURO (EUR) 

4) Funt Brytyjski (GBP) 

 

 

Minimalne kwoty lokat 

Minimalna kwota wpłaty na rachunki terminowych lokat oszczędnościowych nie może być mniejsza niż: 

500 PLN 

100 USD 

100 EUR 

100 GBP 

 

Negocjacja oprocentowania lokat 

 

Dla lokat o wartości powyżej 100.000,- PLN możliwe jest ustalenie oprocentowania na warunkach 

indywidualnych. Oprocentowanie negocjowane jest stałe i obowiązuje w czasie jednego okresu umownego.  

 
 

 

Obsługa gotówkowa 

 

Bank wykonuje wypłaty gotówkowe z rachunku, zgłoszone w placówce Banku, w dniu roboczym, w którym 

otrzyma żądanie wypłaty, przy czym Posiadacz rachunku zobowiązany jest zgłosić do placówki Banku z 

wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych (do godz. 14.00) – dla walut EUR, USD i GBP oraz 1 dnia 

roboczego (do godz. 12.00) w przypadku waluty PLN, wypłat powyżej kwoty: 

1) w Oddziale w Cieszynie: 500,00 USD, 500,00 EUR, 100,00 GBP, 20.000,00 PLN, 

2) w pozostałych Oddziałach: 500,00 USD, 500,00 EUR, 100,00 GBP, 10.000,00 PLN, 

3) w Punktach Obsługi Klienta: 10.000,00 PLN (Bank nie prowadzi gotówkowej obsługi walutowej w 

Punktach Obsługi Klienta). 

 
 

Terminy realizacji zleceń dewizowych: 
 

Bank Spółdzielczy w Cieszynie przyjmuje do realizacji dyspozycje z rachunków walutowych w niżej 

ustalonych godzinach: 

1) Przekazy w obrocie dewizowym w trybie standardowym i przyśpieszonym pod warunkiem otrzymania 

zlecenia płatniczego do godz. 14.00 oraz w trybie pilnym pod warunkiem otrzymania zlecenia płatniczego 

do godz. 12.00. 

2) Dyspozycje sprzedaży i zakupu waluty realizowane są w godzinach otwarcia Banku.  

3) Obsługa gotówkowa rachunków odbywa się w godzinach otwarcia Banku.  

 

 

Karty płatnicze dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych 
 

1. Bank wydaje następujące debetowe karty płatnicze do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego: 

1) karta Visa Classic debetowa; 

2) karta zbliżeniowa MasterCard PayPass; 

3) karta zbliżeniowa Visa payWave; 

4) karta niespersonalizowana Visa (Instant Issue); 

5) karta debetowa VISA EURO; 

6) naklejka zbliżeniowa Visa payWave. 
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2. Bank wydaje następujące debetowe karty płatnicze do rachunku rozliczeniowego bieżącego lub 

pomocniczego prowadzonego w złotych: 

1) Visa Business Debetowa 

2) Karta debetowa Visa Business Euro. 

 

3. Dla każdej karty Posiadacz rachunku/Użytkownik karty ustala we wniosku o kartę/ wniosku o kartę 

indywidualne limity transakcyjne dla: 

1) transakcji gotówkowych – dzienną kwotę, do wysokości której można dokonywać transakcji 

gotówkowych; maksymalna kwota nie może przekroczyć 10 000 PLN oraz 3 000 Euro dla kart 

rozliczanych w walucie Euro w przypadku klientów indywidualnych lub 30 000 PLN oraz 10 000 Euro 

dla kart rozliczanych w walucie Euro w przypadku klientów instytucjonalnych, 

2) transakcji bezgotówkowych – dzienną kwotę, do wysokości której można dokonywać płatności 

bezgotówkowych za zakupione towary i usługi; maksymalna kwota w przypadku klientów 

indywidualnych i instytucjonalnych nie może przekroczyć 50 000 PLN oraz 15 000 Euro dla kart 

rozliczanych w walucie Euro, 

3) transakcji bezgotówkowych dokonywanych naklejką zbliżeniową – dzienną kwotę, do wysokości 

której można dokonywać płatności bezgotówkowych za zakupione towary i usługi; maksymalna kwota 

w przypadku klientów indywidualnych nie może przekroczyć 5 000 PLN, 

4) transakcji internetowych – dzienną kwotę w ramach limitu dla transakcji bezgotówkowych, do 

wysokości której można dokonywać płatności w Internecie; maksymalny limit transakcji 

internetowych nie może być wyższy, niż maksymalny limit transakcji bezgotówkowych. 

 

Wysokość jednorazowego limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie 

Polski wynosi dla kart VISA – 30 PLN; dla kart MasterCard i naklejki zbliżeniowej – 50 PLN. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Klienci Banku mają możliwość bezprowizyjnej wypłaty gotówki kartami płatniczymi wymienionymi w 

niniejszym komunikacie w bankomatach: 

a) Grupy Banku BPS S.A., SGB, 

b) BGŻ BNP Paribas S.A., 

c) Planet Cash4You. 

 

Aktualna lista bankomatów dostępna jest na stronie www.bs.cieszyn.pl  

 

http://www.bs.cieszyn.pl/

