
 

Komunikat Beskidzkiego Banku Spółdzielczego dla 
posiadaczy rachunków bankowych – osób fizycznych 

 

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 oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz oszczędnościowe: 

 

Rodzaj rachunku Nazwa 
Wysokość  

oprocentowania  
i jego rodzaj 

Waluta 
prowadzenia 

rachunku 

Minimalna 
kwota, do 
otwarcia 
rachunku 

Rachunek 
oszczędnościowo-
rozliczeniowy  

e-konto 0,00% - zmienne 

PLN 
brak 

minimalnej 
kwoty 

BIS-Konto 0,00% - zmienne 

ROR 0,00% - zmienne 

BiS-Konto Student 0,00% - zmienne 

Podstawowy rachunek 
płatniczy 

0,00% - stałe 

BiS-Konto Young 0,01% - zmienne 

Rachunek 
oszczędnościowy  

BIS Konto EFEKT 

do 1000 zł – 0,00% 

PLN 
brak 

minimalnej 
kwoty 

powyżej 1.000zł do 
10.000zł – 0,05% 

powyżej 10.000 zł – 
0,05% 

Rachunek 
oszczędnościowy płatny 

na każde żądanie w 
walutach wymienialnych 

0,00% - zmienne 
EUR, USD, 

GBP 

50,00 
EUR/USD/ 

GBP 

 
2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych: 

 
1) Lokaty typu Standard: 

Okres zadeklarowania Stopa zmienna Stopa stała Minimalna kwota 

1 miesiąc 0,01% 0,00% 500,00 PLN 

3 miesiące 0,03% 0,00% 500,00 PLN 

6 miesięcy 0,06% 0,03% 500,00 PLN 

12 miesięcy 0,12% 0,10% 500,00 PLN 

24 miesiące 0,15% X 500,00 PLN 

36 miesięcy 0,20% X 500,00 PLN 

 
2) Lokaty okolicznościowe: 

Nazwa lokaty Okres zadeklarowania Stopa zmienna Minimalna kwota 

Lokata ze świnką 3 miesiące 0,03% 500,00 PLN 

Extra Procent 9 miesięcy 0,04% 1.000,00 PLN 

Beskidzka 12 miesięcy 0,12% 1.000,00 PLN 

 
 
 
 

3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych – Lokaty typu 
Standard: 
 



Okres zadeklarowania Waluta Stopa zmienna Minimalna kwota 

1 miesiąc EUR/USD/GBP 0,00% 50,00 EUR/USD/GBP 

3 miesiące EUR/USD/GBP 0,00% 50,00 EUR/USD/GBP 

6 miesięcy EUR/USD/GBP 0,00% 50,00 EUR/USD/GBP 

9 miesięcy EUR/USD/GBP 0,00% 50,00 EUR/USD/GBP 

12 miesięcy EUR/USD/GBP 0,00% 50,00 EUR/USD/GBP 

 
 
II. Wykaz godzin granicznych: 

 
1. Przelewy krajowe w PLN1: 

 

Rodzaj przelewu Kanał złożenia przelewu Godzina graniczna 

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

placówka Banku2 1 godzina przed godziną 
zamknięcia placówki 

bankowość elektroniczna 18.00 

Przelew na rachunek do innego 
banku 

placówka Banku2 1 godzina przed godziną 
zamknięcia placówki 

bankowość elektroniczna 18.00 

Przelew natychmiastowy 
(ekspresowy)3 bankowość elektroniczna 18.00 

Przelewy SORBNET 
placówka Banku2 14.00 

bankowość elektroniczna 14.00 
 

1 Przelewy złożone w dni robocze po godzinach granicznych, lub złożone w dni wolne, uznaje się za złożone w kolejnym dniu 
roboczym 
2 Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze. 
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://bluecash.pl/spbc/out. 
Przelewy realizowane będą z wyłączeniem przerwy w godzinach 18:00-21:00. 
 
 

2. Przekazy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej: 
 

Rodzaj przelewu/przekazu1 Kanał 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 – 300,00zł 


