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Obowiązuje od 15 stycznia 2021 r. 

 
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. „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. 
2. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które BS nie ponosi 

odpowiedzialności. 
3. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 
4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wpłaty gotówki/płatność kartą przekazywane na rachunki1),2)6): 

1.1 klientów indywidualnych prowadzone w Banku 

od transakcji 

5 zł 

1.2 klientów instytucjonalnych, rolników prowadzone w 
Banku 0,4% min. 10 zł 

1.3 prowadzone w innych bankach krajowych,  
z zastrzeżeniem pkt 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 oraz pkt 2 0,5% min. 6,60 zł 

1.3.1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy 9,00 zł 

1.3.2 

wpłata priorytetowa3), wpłata w innej formie niż 
zrealizowana na druku standardowym wymagająca wydruku 
z systemu bankowego w celu potwierdzenia realizacji 
dyspozycji wpłaty: 

od transakcji 

 

 - prowadzone w innych bankach krajowych  0,5% min. 7,90 zł 

 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy 10,50 zł 

1.3.3 

wpłaty gotówkowe/płatność kartą dokonywane w wysokości 
powyżej równowartości 1000 EUR4) 
(w przypadku dokonania kilku wpłat w danym dniu na ten 
sam numer NRB, których łączna kwota przekracza 1000 
EUR prowizję pobiera się od każdej wpłaty)   

 0,5% min. 50,00zł  

2. 
Opłata związana z rozliczeniem wpłaty zwróconej 
Bankowi z winy klienta (rachunek zamknięty, zwrot 
nadpłaty itp.). 

od transakcji 5,00 zł 

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

3.1 do 10 szt. 

od transakcji 

0 zł 

3.2 powyżej 10 szt.5) 1% min. 20,00 zł 

4. Skup i sprzedaż walut obcych 0 zł 

5. Sporządzenie kserokopii dokumentu kasowego na 
życzenie klienta  od dokumentu 30 zł 

 
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 Spółdzielczy w Szczytnie umów o przyjmowanie wpłat na określone cele ustalających inne stawki opłat, 

obowiązują stawki ustalone w umowach. 
3) Wpłata priorytetowa – wpłata gotówkowa/płatność kartą do innego banku krajowego dokonana w placówkach Banku Spółdzielczym w 

Szczytnie w danym dniu roboczym do godz. 14:00, wysyłana do odbiorcy w tym samym dniu. 
4) Do przeliczenia EUR na PLN stosuje się kurs średni NBP  obowiązujący w Banku Spółdzielczym w Szczytnie w dniu dokonania wpłaty.  
5) W przypadku dokonywania wymiany  banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe przez klienta 

korzystającego w Banku Spółdzielczym w Szczytnie z produktu depozytowego lub kredytowego pobiera się prowizję w wysokości 0,50% min. 
10,00zł. 

6) W przypadku dokonywania wpłat przez Seniora*, pobiera się 50% obowiązującej stawki, o ile Klient posiada lub wyrazi zgody marketingowe 
na przesyłanie treści marketingowych na adres e-mail lub telefon. Promocji nie stosuje się w przypadku wpłat na rachunki prowadzone w 
Banku, dla których określono inne stawki prowizji, niż wynikające z Taryfy. Promocja trwa do 31.03.2021r. i nie łączy się z innymi akcjami 
promocyjnymi. 

 
*Senior – osoba, która osiągnęła  wiek 60 lat i więcej dla kobiet i 65 lat i więcej dla mężczyzn. 

 


