Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 51/ZRB/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10.05.2019r

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE
OPERACJE KASOWE

SZCZYTNO, MAJ 2019 r.
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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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

„Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie operacje kasowe” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych
świadczonych w palcówkach Banku Spółdzielczego w Szczytnie, zwanego dalej Bankiem.
Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które BS nie ponosi
odpowiedzialności.
Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
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.
Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych i nie realizuje wypłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej
waluty wymienialnej Bank wypłaca w PLN.
Nie pobiera się prowizji i opłat od:
- 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.
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)

1.

Wpłaty gotówki przekazywane na rachunki1),2):

1.1

klientów indywidualnych prowadzone w Banku

1.2

klientów instytucjonalnych prowadzone w Banku, z
zastrzeżeniem pkt 1.2.1

1.2.1 rolników
1.3

Tryb pobierania

0 zł

od transakcji

prowadzone w innych bankach krajowych3), z zastrzeżeniem pkt
1.3.1 oraz pkt 2

6,00 zł
od transakcji

0,5% min. 5,00 zł

od transakcji

5,00 zł

2.

Opłata związana z rozliczeniem wpłaty zwróconej Bankowi z
winy klienta (rachunek zamknięty, zwrot nadpłaty itp.).

3.

Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe:

3.1

do 10 szt.

3.2

powyżej 10 szt.

4.

Skup i sprzedaż walut obcych

1)
2)
3)

0,4% min. 3,50 zł max.
200,00 zł
0,2% min. 3,50 zł max.
200,00 zł
0,5% min. 3,90 zł

1.3.1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy
1.3.2 Wpłaty gotówkowe dokonywane na drukach niestandardowych3)

Stawka

0 zł
od transakcji

0,5% min. 2 zł
0 zł

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.
W przypadku podpisania przez Bank umów o przyjmowanie wpłat na określone cele ustalających inne stawki opłat, obowiązują stawki ustalone
w umowach.
Pobiera się 50% stawki prowizji od Posiadaczy Szczycieńskiej Karty Seniora 60 PLUS. Promocja obowiązuje do 30.06.2019r.
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