Załącznik do Uchwały Nr 214/ZWS/2020 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 12 listopada 2020r.

KOMUNIKAT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE
W ZAKRESIE OBSŁUGI RACHUNKÓW BANKOWYCH

1. Negocjowanie warunków cenowych lokat terminowych Standard w złotych i w walutach
wymienialnych możliwe jest po spełnieniu warunku:
a) w PLN – z minimalnym wkładem 100 000 PLN,
b) w EUR – z minimalnym wkładem 10 000 EUR,
c) w USD – z minimalnym wkładem 10 000 USD,
d) w GBP – z minimalnym wkładem 10 000 GBP.
2. Negocjowanie warunków cenowych lokat terminowych Standard w złotych i w walutach
wymienialnych dla klientów instytucjonalnych możliwe jest po spełnieniu warunku:
a) w PLN – z minimalnym wkładem 100 000 PLN,
b) w EUR – z minimalnym wkładem 50 000 EUR,
c) w USD – z minimalnym wkładem 50 000 USD,
d) w GBP – z minimalnym wkładem 50 000 GBP.
3.

Aktualne oprocentowanie lokat Overnight w Banku Spółdzielczym w Szczytnie dostępne jest na
stronie internetowej Banku: www.bsszczytno.pl.

4.

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 złotych z uwzględnieniem ust. 6.

5.

Wypłaty gotówkowe w kwocie powyżej 20 000,00 PLN oraz 1 000,00 EUR/USD/GBP Posiadacz
rachunku bankowego lub lokaty terminowej jest zobowiązany zgłosić w Banku
prowadzącym jego rachunek bankowy lub lokatę z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych dla
PLN lub 4 dni roboczych dla EUR/USD/GBP.

6.

Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłaty nieawizowanych.

7.

Przy obsłudze rachunków bankowych lub lokat terminowych w walutach wymienialnych stosowane
są kursy:
1) kupna/ sprzedaży dla dewiz - do rozliczeń operacji bezgotówkowych,
2) kupna/ sprzedaży dla pieniędzy - do rozliczeń operacji gotówkowych.

8.

Dyspozycje rozliczeniowe z tytułu płatności ZUS złożone w godzinach pracy danej placówki Banku
rozliczane są przez Bank w danym dniu operacyjnym.

9.

Rozliczenia pieniężne w kwocie 1.000.000,00 PLN lub wyższej wykonywane są obligatoryjnie za
pośrednictwem systemu SORBNET.

10. Bank realizuje przelewy natychmiastowe w systemie Express Elixir. Limit jednorazowego przelewu
wynosi 5 000,00 PLN.
11. Minimalna kwota transakcji wymiany walutowej podlegająca negocjowaniu wynosi 20.000,00 PLN
lub równowartość w innej walucie ustalana według obowiązującego w dniu realizacji kursu
średniego.

12. Maksymalne limity przy użyciu kart:
VISA BUSINESS DEBETOWA
1) wypłata gotówki do 30.000 PLN dziennie;
2) transakcje bezgotówkowe do 50.000 PLN dziennie;
3) wypłata gotówki w ramach usługi cash back do 300 PLN.
VISA BUSINESS EURO
1) wypłata gotówki do 30.000 EUR dziennie;
2) transakcje bezgotówkowe do 50.000 EUR dziennie.
Mastercard BUSINESS DEBETOWA
1)

wypłata gotówki do 50.000 PLN dziennie;

2)

transakcje bezgotówkowe do 50.000 PLN dziennie;

3)

wypłata gotówki w ramach usługi cash back do 500 PLN.

VISA/MasterCard (osoby fizyczne)
1) wypłata gotówki do 10.000 PLN dziennie;
2) transakcje bezgotówkowe do 50.000 PLN dziennie;
3) transakcje zbliżeniowe: do 100 PLN (VISA) i do 100 PLN (MasterCard) i do 100 PLN (naklejka zbliżeniowa VISA);
4) wypłata gotówki w ramach usługi cash back do 300 PLN (VISA) do 500 PLN (MasterCard),
z wyłączeniem naklejki zbliżeniowej.
VISA Classic Debetowa EURO (osoby fizyczne)
1)

wypłata gotówki do 10.000 EUR dziennie;

2)

transakcje bezgotówkowe do 50.000 EUR dziennie

13. Klienci Banku mają możliwość bezprowizyjnej wypłaty gotówki kartami płatniczymi w bankomatach:
1) Zrzeszenia Banku BPS S.A. oraz SGB,
2) Planet Cash.
14. Aktualna lista bankomatów bezprowizyjnych dostępna jest na stronie www.bankbps.pl/placowki-ibankomaty.
15. Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się wypłaty, nie przekraczające
w okresach miesięcznych kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze
przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku określonych dla minionego roku kalendarzowego publikowanej przez GUS.

