
 

Komunikat Beskidzkiego Banku Spółdzielczego dla posiadaczy rachunków 
bankowych – podmiotów gospodarczych 

 
 

I. Waluty, w jakich Beskidzki Bank Spółdzielczy prowadzi rachunki, minimalne kwoty, wymagane 
do otwarcia rachunków, wysokość oprocentowania w stosunku rocznym oraz rodzaj 
oprocentowania: 
 

1. Rachunki rozliczeniowe w złotych 

Rodzaj rachunku i nazwa Wysokość  
oprocentowania  

i jego rodzaj 

Minimalna kwota do 
otwarcia rachunku 

Rachunki bieżące 0,00% - zmienne brak minimalnej kwoty 

Rachunki bieżące EXTRA ZUS 0,00% - zmienne brak minimalnej kwoty 

Rachunki pomocnicze  0,00% - zmienne brak minimalnej kwoty 

Rachunki specjalnego przeznaczenia, w tym 
rachunki ZFŚS, funduszu inwestycyjnego, 
funduszu rehabilitacyjnego i inne 

0,00% - zmienne brak minimalnej kwoty 

Rachunki VAT 0,00% - zmienne brak minimalnej kwoty 

 
2. Rachunki lokat terminowych STANDARD w złotych 

 

 
3. Rachunki lokat  typu O/N w złotych      

 

Okres 
zadeklarowania 

Saldo środków Stopa stała 

Over night 50.000 – 99.999,99 PLN 0,10 x WIBID ON* 

Over night 100.000 – 299.999,99 PLN 0,15 x WIBID ON* 

Over night 300.000 – 499.999,99 PLN 0,25 x WIBID ON* 

Over night od 500.000,00 PLN 0,30 x WIBID ON* 
* stawka WIBID ON z dnia poprzedzającego dzień założenia lokaty 

 
 
 
 
 
4. Rachunki rozliczeniowe w walutach wymienialnych 

 

Rachunki rozliczeniowe bieżące i Wysokość oprocentowania  Minimalna kwota do otwarcia 

Okres 
zadeklarowania 

Stopa zmienna(%) Stopa stała (%) Minimalna kwota 

1 miesiąc 0,60 0,70 1.000,00 PLN 

3 miesiące 1,10 1,20 1.000,00 PLN 

6 miesięcy 1,20 1,30 1.000,00 PLN 

9 miesięcy 1,30 X 1.000,00 PLN 

12 miesięcy 1,40 X 1.000,00 PLN 

18 miesięcy 1,40 X 1.000,00 PLN 



pomocnicze:  i jego rodzaj rachunku 

1. w USD 0,00% - zmienne brak minimalnej kwoty 

2. w EUR 0,00% - zmienne brak minimalnej kwoty 

3. w GBP 0,00% - zmienne brak minimalnej kwoty 

4. w CHF 0,00% - zmienne brak minimalnej kwoty 

5. w CZK 0,00% - zmienne brak minimalnej kwoty 

 
5. Rachunki terminowych lokat STANDARD w walutach wymienialnych 

 

Okres zadeklarowania Stopa zmienna (%) Minimalna kwota 

Rachunki terminowych lokat  w USD: 

1 miesiąc 0,00 5.000,00 USD 

3 miesiące 0,00 5.000,00 USD 

6 miesięcy 0,00 5.000,00 USD 

9 miesięcy 0,00 5.000,00 USD 

12 miesięcy  0,00 5.000,00 USD 

Rachunki terminowych lokat w EUR: 

1 miesiąc 0,00 5.000,00 EUR 

3 miesiące 0,00 5.000,00 EUR 

6 miesięcy 0,00 5.000,00 EUR 

9 miesięcy 0,00 5.000,00 EUR 

12 miesięcy  0,00 5.000,00 EUR 

Rachunki terminowych lokat w GBP: 

1 miesiąc 0,00 5.000,00 GBP 

3 miesiące 0,00 5.000,00 GBP 

6 miesięcy 0,00 5.000,00 GBP 

9 miesięcy 0,00 5.000,00 GBP 

12 miesięcy 0,00 5.000,00 GBP 

 
II. Wykaz godzin granicznych: 

 

1. Przelewy krajowe w PLN: 
 

Rodzaj przelewu Sposób złożenia przelewu Godzina graniczna 

Przelew na rachunek 
prowadzony w Banku BBS 
/w tym założenie lokaty  
w Banku BBS/ 

placówka Banku 1 godzina przed godziną 
zamknięcia placówki 

bankowość elektroniczna 18.00 

Przelew na rachunek do innego 
banku1,2 

placówka Banku 13.30 

bankowość elektroniczna 13.30 

Przelewy natychmiastowy 
(ekspresowy) – ExpressElixir3 

bankowość elektroniczna 24h3 

Przelew na telefon w ramach 
usługi BLIK4 

bankowość elektroniczna 24h4 

Przelewy SORBNET 
placówka Banku 14.00 

bankowość elektroniczna 14.00 
1 Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 18.00, obciążą rachunek w danym dniu, ale 
przelew będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym. 



2 Przelewy zlecone w dni robocze po godzinie 18.00 lub złożone w dni wolne, obciążą rachunek i zostaną wykonane w 
kolejnym dniu roboczym 
3 Przelewy natychmiastowe mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który 

przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania 

zlecenia płatniczego. Wykaz banków uczestników dostępny jest stronie internetowej: https://www.expresselixir.pl/tabela-

dostepnosci/. Przelewy są realizowane w soboty i niedziele całodobowo, a od poniedziałku do piątku całodobowo  

z wyłączeniem przerwy w godzinach 18:00-19:00. 
4 Przelewy na telefon w ramach usługi BLIK są realizowane w soboty i niedziele całodobowo, a od poniedziałku do piątku 

całodobowo z wyłączeniem przerwy w godzinach 18:00-19:00. Usługa jest dostępna wyłącznie dla osób fizycznych, osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników indywidualnych 

 

2. Przekazy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej: 
 

Rodzaj przelewu/przekazu1 Sposób złożenia przelewu Godzina graniczna 

Przelew na rachunek 
prowadzony w Banku BBS 

placówka Banku2 15.30 

bankowość elektroniczna 15.30 

Przekaz w trybie standardowym 
(niezależnie od rodzaju) 

placówka Banku2 15.30 

bankowość elektroniczna 15.30 

Przekaz w trybie pilnym 
placówka Banku2 12.00 

bankowość elektroniczna 12.00 
1 Przelewy złożone w dni robocze po godzinach granicznych, lub złożone w dni wolne, uznaje się za złożone w kolejnym dniu 
roboczym 
2 Przekazy/przelewy przyjmowane są wyłącznie w dni robocze i realizowane do godziny granicznej, o ile zostały złożone nie 
później niż jedną godzinę przed zamknięciem placówki Banku. 

 
III. Limity transakcji zbliżeniowych i transakcji cashback: 

 

1. Limit transakcji zbliżeniowych – 100,00 zł 
2. Limit transakcji cashback: 

a) dla kart Visa – 300,00 zł 
b) dla kart MasterCard – 500,00 zł 

 
IV. Limity transakcji dokonywanych przez użytkownika za pośrednictwem usługi BLIK (usługa 

dostępna wyłącznie dla osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
oraz rolników indywidualnych): 

 

 Limit jednorazowy Limit dzienny Limit miesięczny 

Wypłaty w bankomacie 
 

1.000 zł 1.000 zł 30.000 zł 

Płatności w punktach 
handlowo-usługowych 

1.000 zł 1.000 zł 30.000 zł 

Płatności internetowe 
 

3.000 zł 3.000 zł 90.000 zł 

Przelewy na telefon 
 

500 zł 1.000 zł 10.000 zł 

 
V. Wypłaty gotówkowe z rachunku: 
 
Planowaną dzienną wypłatę gotówkową z rachunku w kwocie powyżej 20.000,00 PLN, Posiadacz 
rachunku zobowiązany jest zgłosić do placówki Banku z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni 
roboczych, do godziny 1200. 

 
Planowaną dzienną wypłatę gotówkową w kwocie powyżej 1.500 EUR, 1.000 USD, 1.000 GBP  



z rachunku prowadzonego w walutach wymienialnych, Posiadacz rachunku zobowiązany jest zgłosić 
do placówki Banku z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych, do godziny 1200. 
 
VI. Transakcje wymiany walutowej za pośrednictwem Systemu DealingBPS 
 

1. godziny graniczne zawierania transakcji –  od 08.00 do 15.00 w dni robocze, 
2. waluty transakcji – EUR/PLN, USD/PLN i GPB/PLN, 
3. minimalna kwota transakcji – 5 EUR/USD/GBP. 

 
Klient w celu dokonywania Transakcji musi posiadać w Banku rachunek rozliczeniowy bieżący lub 
pomocniczy w PLN oraz rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych, a także aktywowaną 
usługę systemu bankowości elektronicznej dla powyższych rachunków. 
W przypadku Klientów, których organizacja wymaga wieloosobowej reprezentacji podmiotu, należy 
dodatkowo złożyć w Banku wniosek wskazujący Użytkownika lub Użytkowników, upoważnionych do 
jednoosobowego zawierania Transakcji. 


