Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/ZRB/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 15.02.2019r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE
OPERACJE KASOWE

SZCZYTNO, LUTY 2018R.
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Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w “Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w
Szczytnie operacje kasowe” zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej –
rezydentów i nierezydentów, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, lecz posiadających
zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych i warunki ich zmiany.
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„Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie operacje kasowe” zwana dalej Taryfą na
zastosowanie do usług bankowych świadczonych w palcówkach Banku Spółdzielczego w Szczytnie, zwanego dalej
Bankiem.
Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w BS pobierane są z tych rachunków w dniu
dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie.
Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku
prowadzonego w BS mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach BS w dniu dokonania operacji bankowej.
Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za
które BS nie ponosi odpowiedzialności.
W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od” , „do” oraz „od …do…..” Zarząd Banku lub
osoba przez niego upoważniona ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach.
Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża
pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na
wszystkich odcinkach dowodu.
Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również
kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie
obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad.
Nie pobiera się prowizji i opłat od:
- wpłat i wypłat lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej,
- wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS oraz wypłat kredytów
realizowanych w gotówce; z wyjątkiem wpłat gotówkowych na poczet spłaty kredytów w rachunku bieżącym,
- wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których rachunki prowadzi BS oraz których
wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym,
- wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza
odbiorca należności.
Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach
rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego.
Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez
banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i
telekomunikacyjne.
Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę
naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od
klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest:
- w przypadku regulowania opłat i prowizji z rachunku walutowego (w tym kredytowego) – stosuje się kurs kupna dewiz
obowiązujący w Banku w dniu realizacji operacji według Tabeli kursów walut Banku Spółdzielczego w Szczytnie;
- w przypadku regulowania opłat i prowizji gotówką w walucie wymienialnej stosuje się kurs kupna pieniędzy obowiązujący
w Banku w dniu realizacji operacji według Tabeli kursów walut Banku Spółdzielczego w Szczytnie;
- w przypadku regulowania opłat i prowizji z rachunku w PLN stosuje się kurs sprzedaży dewiz obowiązujący w Banku w
dniu realizacji operacji według Tabeli kursów walut Banku Spółdzielczego w Szczytnie;
- w przypadku regulowania opłat i prowizji gotówką w złotych stosuje się kurs sprzedaży pieniędzy obowiązujący w Banku
w dniu realizacji operacji według Tabeli kursów walut Banku Spółdzielczego w Szczytnie;
z dnia pobrania należności.
Opłaty i prowizje niezapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty
obciążają stronę krajową. Jednakże zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi
akredytyw (Publikacja UPC nr 500) i inkas (Publikacja URC nr 522) BS niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami
zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji.
BS może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne.
Zmiana stawek opłat i prowizji może nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednego z poniższych warunków:
 zmiany wewnętrznych kosztów obsługi klientów przez Bank,
 zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności,
 zmiany wynikającej z dostosowania oferty Banku do ofert konkurencyjnych,
 zmiany formalne obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Banku.
W indywidualnych przypadkach Prezes Banku lub osoba przez niego upoważniona może ustalić odmienne stawki od
określonych w Taryfie.
Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Prezes Banku lub osoba przez niego upoważniona może ustalić opłatę wg
rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to
racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku.
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Lp.

Rodzaj usług (czynności)
Stawka obowiązująca
CZYNNOŚCI KASOWE
1. Wpłaty gotówkowe dokonywane w kasach Banku Spółdzielczego w Szczytnie,
przekazywane na rachunki:
a) osób prywatnych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Szczytnie
0 zł
b) podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Szczytnie za
0,40% min. 2,50 zł max 150 zł
wyjątkiem:
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1,00 zł
c) prowadzone w innych bankach krajowych za wyjątkiem:
0,50% min. 2,70 zł max 150 zł
- wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach dokonywane przy 0,20% min. 3,50 zł max 200,00zł
użyciu wpłatomatu;
- opłaty za energię elektryczną (od każdej wpłaty);
2,70 zł
- opłaty abonamentu za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych;
0 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
1,00 zł
Uwaga:
1) jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od
wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy.
2) w przypadku podpisania przez Bank umów o przyjmowanie wpłat na określone cele ustalających inne
stawki opłat, obowiązują stawki ustalone w umowach.
3) nie pobiera się opłat i prowizji od wpłat dotyczących opłaty za energię elektryczną i gaz ponoszonych
przez posiadacza Szczycieńskiej Karty Seniora 60 PLUS

2. Wpłata gotówkowa na Zakład Ubezpieczeń Społecznych
3. Wpłata gotówkowa do Urzędu Skarbowego
4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunek i z rachunku prowadzonego w DM Banku
BPS SA
5. Wpłaty gotówkowe dokonywane na drukach niestandardowych
6. Opłata związana z rozliczeniem wpłaty zwróconej Bankowi z winy klienta (rachunek
zamknięty, błędny numer rachunku, zwrot nadpłaty itp.).
7. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w bankach, z którymi BS
zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego
8. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na
obiegowe:
a) do 10 szt.
b)powyżej 10 szt.

6,00 zł
6,00 zł
0,00 zł
0,50% min. 5,00 zł max 150 zł
5,00 zł
wg porozumienia

0 zł
0,50% min. 2,00 zł
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