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Stalowa Wola 26.07.2022r. 

 

Komunikat Zarządu 
Nadsańskiego Banku Spółdzielczego  

 
ROZDZIAŁ I. KLIENCI INDYWIDUALNI 
 

I. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe 
 

1. Minimalna wpłata i saldo rachunku prowadzonego w: 

• dolarach amerykańskich (USD) – 10 USD 

• euro (EUR) – 10 EUR 

• funtach brytyjskich (GBP) – 10 GBP 

• frank szwajcarski (CHF) – 10 CHF 

 

II. Rachunki terminowych  lokat oszczędnościowych 
1. Lokaty standard: 

• minimalna wartość lokaty  - 500 Pln 

• minimalna kwota lokaty, od której istnieje możliwość negocjowania wielkości stopy   

procentowej  - 50 000 Pln 
 

2. Lokaty okolicznościowe: 

• lokaty odnawialne, co  oznacza, że jeżeli nie zostaną  podjęte następnego dnia po upływie   
okresu umownego, odnawiają się na kolejny okres umowny na warunkach Lokaty 

Standard, w tym na warunkach oprocentowania zmiennego, obowiązującego w dniu jej 

odnowienia, 

• oprocentowanie środków podejmowanych przed upływem okresu umownego dla lokat 
promocyjnych wprowadzonych do oferty Banku przed dniem 15.10.2012r.  

- oprocentowanie w wysokości wkładów a`vista, 

• oprocentowanie środków podejmowanych przed upływem okresu umownego dla lokat 
promocyjnych wprowadzonych do oferty Banku po dniu 15.10.2012r. - 1/5 aktualnego 

oprocentowania lokaty, 
 

3. Lokata Zielona 3M: 

• lokata otwierana i prowadzona jest w USD na 3 – miesięczny okres umowny, 

• oprocentowanie stałe, wysokość oprocentowania podana w Uchwale Zarządu, 

• minimalna kwota lokaty wynosi 100,00 USD, 

• lokata nie jest udostępniona za pośrednictwem bankowości internetowej, 

• lokata nieodnawialna tzn. środki pieniężne niepodjęte po upływie okresu umownego 

zostają przeksięgowane na rachunek nieoprocentowany 

• likwidacja lokaty przed upływem okresu umownego - od środków na rachunkach lokat 
podejmowanych przed upływem okresu umownego przysługuje oprocentowanie w 

wysokości 1/2 aktualnego oprocentowania lokaty, 
 

4. Lokata Wakacje 6M: 

• lokata otwierana i prowadzona jest w złotych na 6 – miesięczny okres umowny, 

• oprocentowanie stałe, wysokość oprocentowania podana w Uchwale Zarządu, 

• minimalna kwota lokaty wynosi 1000,00 PLN, 

• lokata nie jest udostępniona za pośrednictwem bankowości internetowej, 

• lokata odnawialna na warunkach 6 – miesięcznej lokaty standardowej, 

• aby założyć lokatę wymagane jest posiadanie przez Klienta Konta ROR i wyrażenie zgód 
marketingowych 

 

5. Lokata e-Wakacje 6M: 

• lokata otwierana i prowadzona jest w złotych na 6 – miesięczny okres umowny, 

• oprocentowanie stałe, wysokość oprocentowania podana w Uchwale Zarządu, 

• minimalna kwota lokaty wynosi 1000,00 PLN, 

• lokata udostępniona jest tylko za pośrednictwem bankowości internetowej, 

• lokata odnawialna na warunkach 6 – miesięcznej lokaty standardowej, 
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• aby założyć lokatę wymagane jest posiadanie przez Klienta Konta ROR i wyrażenie zgód 

marketingowych 
 

6. Lokata Lato z SANBankiem 12M 

• lokata otwierana i prowadzona jest w złotych na 12 – miesięczny okres umowny, 

• oprocentowanie stałe, wysokość oprocentowania podana w Uchwale Zarządu, 

• minimalna kwota lokaty wynosi 1 000,00 PLN, 

• lokata nie jest udostępniona za pośrednictwem bankowości internetowej, 

• lokata odnawialna na warunkach 12 – miesięcznej lokaty standardowej, 

• aby założyć lokatę wymagane jest posiadanie przez Klienta Konta ROR i wyrażenie zgód 

marketingowych 
 

7. Lokata e - Lato z SANBankiem 12M 

• lokata otwierana i prowadzona jest w złotych na 12 – miesięczny okres umowny, 

• oprocentowanie stałe, wysokość oprocentowania podana w Uchwale Zarządu, 

• minimalna kwota lokaty wynosi 1 000,00 PLN, 

• lokata udostępniona jest tylko za pośrednictwem bankowości internetowej, 

• lokata odnawialna na warunkach 12 – miesięcznej lokaty standardowej, 

• aby założyć lokatę wymagane jest posiadanie przez Klienta Konta ROR i wyrażenie zgód 
marketingowych 

 

8. Lokaty w walutach wymienialnych – minimalne wartości lokat w: 

• dolarach amerykańskich (USD) – 100 USD, 

• euro (EUR) – 100 EUR, 

• funtach brytyjskich (GBP) – 100 GBP. 

9. Bank ustala następujące terminy przyjmowania lokat terminowych w walutach wymienialnych 
–  1, 3, 6, 12, 24 miesiące. 

 
III. Wysokość dziennych limitów transakcyjnych dla kart kredytowych: 

 
1. VISA  KREDYTOWA: 

• minimalna kwota  limitu kredytowego - 1 000 Pln 

• maksymalna kwota limitu kredytowego – 20 000 Pln 

• dzienna maksymalna kwota wypłaty gotówki – 20 000 Pln 

• dzienny maksymalny limit transakcyjny – do wysokości limitu nie więcej niż  20 000 Pln 

2. VISA  KREDYTOWA GOLD: 

• minimalna kwota  limitu kredytowego - 5 000 Pln 

• maksymalna kwota limitu kredytowego – 50 000 Pln 

• dzienna maksymalna kwota wypłaty gotówki – 50 000 Pln 

• dzienny maksymalny limit transakcyjny – do wysokości limitu nie więcej niż  50 000 Pln 

3. MASTERCARD CREDIT 

• minimalna kwota  limitu kredytowego - 1 000 Pln 

• maksymalna kwota limitu kredytowego – 20 000 Pln 

• dzienna maksymalna kwota wypłaty gotówki – 20 000 Pln 

• dzienny maksymalny limit transakcyjny – do wysokości limitu nie więcej niż  20 000 Pln 
4. WORLD MASTERCARD 

• minimalna kwota  limitu kredytowego - 1 000 Pln 
• maksymalna kwota limitu kredytowego – 50 000 Pln 

• dzienna maksymalna kwota wypłaty gotówki – 50 000 Pln 
• dzienny maksymalny limit transakcyjny – do wysokości limitu nie więcej niż  50 000 Pln 

 
IV. Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 30 000 PLN, wymagają wcześniejszego pisemnego 

zgłoszenia przez Posiadacza rachunku, bezpośrednio w jednostce organizacyjnej Banku.  
       Posiadacz rachunku składa pisemne zgłoszenie wypłaty gotówki najpóźniej w dniu 

poprzedzającym dzień dokonania operacji gotówkowej do godziny 13.00.  

 

ROZDZIAŁ II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI 
 

I. Rachunki lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych 
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1. Oprocentowanie środków lokaty terminowej w walucie wymienialnej  podejmowanych 

przed upływem okresu umownego - 1/5 stopy podstawowej.  
2. Minimalna kwota lokaty, od której istnieje możliwość negocjowania wielkości stopy 

procentowej – 50 000 Pln. 
 

II. Wysokość dziennych limitów transakcyjnych dla kart płatniczych  
i kredytowych: 
 

1. VISA BUSINESS DEBETOWA: 

• dla transakcji gotówkowych – 30 000 Pln 

• dla transakcji bezgotówkowych – 50 000 Pln 
 

2. MASTERCARD BUSINESS PAYPASS 

• dla transakcji gotówkowych – 30 000 Pln 

• dla transakcji bezgotówkowych – 50 000 Pln 

 
3. Visa Business EURO 

• dla transakcji gotówkowych – 10 000 EUR 

• dla transakacji bezgotówkowych – 15 000 EUR 

 
4. VISA  BUSINESS CREDIT: 

• minimalna kwota limitu kredytowego - 5 000 Pln 

• maksymalna kwota limitu kredytowego – 50 000 Pln 

• dzienna maksymalna kwota wypłaty gotówki – 50 000 Pln 

• dzienny maksymalny limit transakcyjny – do wysokości limitu nie więcej niż  50 000 Pln 

 
5. VISA  BUSINESS CREDIT GOLD: 

• minimalna kwota  limitu kredytowego - 5 000 Pln 

• maksymalna kwota limitu kredytowego – 100 000 Pln 

• dzienna maksymalna kwota wypłaty gotówki – 100 000 Pln 

• dzienny maksymalny limit transakcyjny – do wysokości limitu nie więcej niż 100 000 Pln 

 

6. MASTERCARD BUSINESS CREDIT 
• minimalna kwota  limitu kredytowego - 5 000 Pln 

• maksymalna kwota limitu kredytowego – 50 000 Pln 
• dzienna maksymalna kwota wypłaty gotówki – 50 000 Pln 

• dzienny maksymalny limit transakcyjny – do wysokości limitu nie więcej niż 50 000 Pln 
 

7. WORLD MASTERCARD BUSINESS 

• minimalna kwota  limitu kredytowego – 5 000 Pln 

• maksymalna kwota limitu kredytowego – 100 000 Pln 

• dzienna maksymalna kwota wypłaty gotówki – 100 000 Pln 

• dzienny maksymalny limit transakcyjny – do wysokości limitu nie więcej niż 100 000 Pln 

 
 

III. Wypłaty gotówkowe z rachunków powyżej kwoty 30 000 PLN, należy zgłosić co najmniej w 
dniu poprzedzającym dzień dokonania operacji gotówkowej do godz. 13.00 w oddziale 
Banku prowadzącym rachunek. 
 

IV. Pakiety: 

1. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą: 

• Pakiet Startbiznes*  

• Pakiet Biznes Komfort 
* warunki Pakietu Startbiznes: 

✓ dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność nie dłużej niż 12 miesięcy 
✓ z pakietu klient może korzystać nie dłużej niż 12 miesięcy; po upływie 12 miesięcy - jeżeli klient nie 

zdecyduje inaczej - pakiet zostanie przekształcony na rachunek rozliczeniowy na zasadach ogólnych 

2. Dla przedsiębiorców prowadzących książkę przychodów i rozchodów lub opodatkowanych 

w formie ryczałtu ewidencjonowanego/kartę podatkową 

• Pakiet Moja Firma 
3. Dla przedsiębiorców rozliczających się  w oparciu o pełną księgowość 

• Pakiet Moja Firma Plus 
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4. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą: 

• Pakiet Agrobiznes  
5. Dla Wspólnot Mieszkaniowych 

• Pakiet Wspólny Dom 

• Pakiet Wspólny Dom Plus 

6. Dla innych podmiotów niekomercyjnych 

• Pakiet Partner 

 
V. Pakiety wycofane z oferty: 

Dla przedsiębiorców z wyłączeniem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

• Pakiet MEDYK 
      Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 

• Pakiet Biznes Premium 
 

VI. Minimalna kwota środków pieniężnych niezbędna do otwarcia rachunku lokaty 

terminowej wynosi 1.000 USD*. 
*lub równowartość w innej walucie 
 

VII. Kwota negocjowana dla walut wymienialnych wynosi od równowartości min. 20.000,00 
PLN ustalonej według obowiązującego w dniu zawarcia transakcji kursu średniego NBP. 

 

ROZDZIAŁ III. POZOSTAŁE USTALENIA 
 

1. Rachunki osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych 
             Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się: 

1) dyspozycje w sprawie otwarcia rachunku; 
2) dyspozycje w sprawie zmiany waluty rachunku lub przeniesienia środków pieniężnych na 

inny rachunek małoletniego, nie powodujące naruszenia warunków Umowy; 

3) dyspozycje wpłat na rachunek w formie gotówkowej i   bezgotówkowej; 
4) dyspozycje wypłat z rachunku w formie gotówkowej i bezgotówkowej  w granicach 

zaspokojenia uzasadnionych  potrzeb (granice zwykłego zarządu) miesięcznie nie większe 
niż  przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z 

zysku podawane za rok ubiegły i ogłaszane przez Prezesa GUS; 

5) dyspozycje wypłat z rachunku w formie bezgotówkowej do wysokości salda na rachunku z 
jednoczesną wpłatą tych środków na inny rachunek bankowy prowadzony w Banku na 

rzecz tego samego Posiadacza rachunku; 
6) zasięganie informacji o obrotach i stanach na rachunku; 

7) zamknięcie rachunku gdy jego saldo nie przekracza kwoty, o której mowa w pkt 4 ; 

8) zamknięcie rachunku z saldem powyżej kwoty, o której mowa w pkt 4, pod warunkiem 
jednoczesnego przelewu środków  w wysokości kwoty będącej różnicą salda na rachunku i 

kwoty o której mowa w pkt 4, na inny rachunek bankowy prowadzony w Banku na rzecz 
dotychczasowego Posiadacza rachunku. 

  Za rok 2021 kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku wynosi 5.888,80 PLN i obowiązuje do czasu ogłoszenia zmiany 

przez GUS. 

2. Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę 
Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 01.01.2022r. wynosi: 

VIII. brutto 3 010,00 PLN, 
IX. netto  2 363,56 PLN, 

 

3. Zapis na wypadek śmierci  
Wypłata z rachunków objętych dyspozycją, łącznie na rzecz wszystkich zapisobierców, nie może 

być wyższa niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku 
dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie przekraczające 
jednak wysokości środków na wszystkich wymienionych rachunkach. 

 

4. Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 3 000 USD, 3 000 EUR, 1 000 GBP, CHF (niezależnie od 
kwoty) należy zgłaszać z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni robocze w oddziale Banku 

prowadzącym rachunek. 
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5. Bankowość elektroniczna iB@nk i iB@nk-SMS 

1)  Wymagania techniczne w zakresie wyposażenia technicznego: 
1) system operacyjny Windows VISTA lub nowszy; 
2) dostęp do sieci Internet; 
3) aktualna przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer/Mozilla Firefox/Google 

Chrome; 
4) zainstalowana aktualna aplikacja JAVA (dla przeglądarki IE) oraz port USB wersja 

2.0 lub wyższa – dotyczy Systemu iB@nk; 
5) aktualny program antywirusowy oraz program typu „firewall”. 

2) Klient korzystający z usługi iB@nk-SMS musi posiadać telefon komórkowy w polskiej sieci 
3) Format plików, w jakich można importować dane do systemu iB@nk: 

• Elixir 0, 

• MT940, 

• Videotel, 

• Mtu, 

• Płatnik ZUS 

 

6. Zlecenia płatnicze składane do realizacji w systemie Sorbnet księgowane i realizowane są  
w godz. 8.00 – 14.30 w bieżącym dniu roboczym. 

 
7. Numer telefonu pod jaki Klient wysyła SMS o treści „S”  w celu uzyskania informacji o saldzie 

i/lub wolnych środkach na rachunku: +48 797 292 660. 

 
8. Wykaz walut wymienialnych, w których Bank dokonuje rozliczeń gotówkowych:  

• Waluta krajów Unii Gospodarczej  i walutowej (EUR), 

• Dolar amerykański (USD),  

• Funt brytyjski (GBP),  

• Frank szwajcarski (CHF)  

 
9.  Wykaz walut wymienialnych, w których Bank realizuje zlecenia płatnicze: 

• waluta krajów Unii Gospodarczej i Walutowej- EUR 

• dolar amerykański- USD 

• dolar australijski- AUD 

• dolar kanadyjski- CAD 

• forint węgierski- HUF 

• frank szwajcarski- CHF 

• funt brytyjski- GBP 

• jen japoński- JPY 

• korona duńska- DKK 

• korona norweska- NOK 

• korona szwedzka- SEK 

• korona czeska- CZK 

 


