Załącznik
do Uchwały Nr 87/2022
Zarządu Banku Spółdzielczego w Olecku
z dnia 15 kwietnia 2022r

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Olecku
Operacje kasowe
Obowiązuje od 20 kwietnia 2022r.

tekst jednolity

Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych
1. Opłaty i prowizje pobierane są:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

a) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;
b) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;
c) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
d) zgodnie z zawartą umową.
Prowizje i opłaty ustalane są i pobierane w złotych.
W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od... do...” wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie 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.
Nie pobiera się prowizji i opłat od:
▪ wpłat i wypłat z rachunków lokat, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków płatnych na każde żądanie,
▪ wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Olecku,
▪ wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności,
▪ blokad środków stanowiących zabezpieczenie kredytów i pożyczek udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Olecku,
▪ pełnomocnictw do rachunków bankowych stanowiących zabezpieczenie kredytów i pożyczek udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Olecku.
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 pocztowe i telekomunikacyjne.
Zarząd może ustalić opłatę lub prowizję 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.
Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje płatność.
Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
Powyższa regulacja ma charakter ogólnie obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

Obsługa kasowa
L.p.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki w innych bankach krajowych:

1.

a.

Wpłaty do innych banków

b.

Wpłaty do ZUS

c.

Wpłaty na rzecz Urzędu Skarbowego

d.

Wpłaty na rzecz organu celnego

2.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank Spółdzielczy w Olecku, jako bank zrzeszony w BPS S.A.,
zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego.

3.

Stawka

0,5% kwoty operacji
nie mniej niż 5 zł
nie mniej niż 10 zł
od operacji

nie mniej niż 10 zł
nie mniej niż 10 zł

od operacji

wg porozumienia

Sporządzenie odpisu dowodu księgowego dotyczącego bieżącego roku

za każdy dowód

5 zł

4.

Sporządzenie odpisu dowodu księgowego dotyczącego lat ubiegłych

za każdy dowód

10 zł

5.

Wpłata na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR

od operacji

0,5% kwoty operacji
nie mniej niż 15 zł

