Załącznik nr ....
do Uchwały nr ...../2016
z dnia ...........2016
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kaliszu Pomorskim
Dział IV. Pozostałe opłaty
Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
Tryb pobierania
opłaty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Wpłaty gotówkowe:
1) na rachunki prowadzone w Banku ( z wyłączeniem ROR )
2) na rachunki prowadzone w innych bankach (wpłaty realizowane w Centrali Banku Oddziale Złocieńcu Filii w Kaliszu Filii w Złocieńcu)
3) na rachunki prowadzone w innych bankach (wpłaty realizowane w Filii w Wierzchowie)
4) na rachunki prowadzone w innych bankach (wpłaty realizowane w Filii w Złocieńcu ul Kręta 16a)

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

do 3 tys. 1,50 zł pow.3 tys. 0,05%
naliczana od
wpłacanej kwoty

0,5% nie mniej niż 3,00 zł
do kwoty 500,00 zł - 2,70 zł pow. 500,00 zł -0,5% nie mniej niż 3,00 zł
do kwoty 500,00 zł - 1,85 zł pow. 500,00 zł -0,4% nie mniej niż 2,50 zł

5) wpłaty na działalność pożytku publicznego
6)
wpłata realizowana za pomocą systemu Bluecash

bez prowizji

Wypłaty gotówkowe:
1) na podstawie list złożonych przez klientów
2)
z konta zlecenia do wypłaty dla klientów nie posiadających rachunków w Banku

od każdej
dyspozycji

6,00 zł

od każdej pozycji

3,00 zł / lub zgodnie z zawartą umową

od każdej wypłaty

0,50 % nie mniej niż 5,00 zł

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

po wykonaniu operacji
miesięcznie

30,00 zł
30,00 zł

po wykonaniu operacji

wg ceny zakupu dokonanego przez Bank powiększona o aktualnie
obowiązującą stawkę podatku VAT

Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Przyjęcie depozytu do przechowania: przedmioty, papiery wartościowe
2. Przechowywanie depozytu
Uwaga: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu, np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, albo na
zabezpieczenie kredytu
3

Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną
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Załącznik nr ....
do Uchwały nr ...../2016
z dnia ...........2016
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kaliszu Pomorskim
Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każde przekazanie

50,00 zł
20,00 zł

1. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie
art. 105 ust. 1 pkt 1, pkt 1a i pkt 1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity DZ.U. z 2015 r. z póż. zm.)
1) w jednej placówce Banku
2) w każdej następnej placówce Banku
Uwaga: Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności.
Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity DZ.U. z 2015 r. z póż. zm.)
2. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową (sądom za poszukiwanie rachunków w sprawach cywilnych o
podział majątku wspólnego małżonków oraz o spadek; organom skarbowym; osobom fizycznym dysponującym postanowieniem sądu o nabyciu spadku
po osobie, na której nazwisko poszukuje się rachunku):
1) w jednej placówce Banku
2) w każdej następnej placówce Banku
3. Korzystanie z wrzutni nocnej (usługa oferowana klientom instytucjonalnym)
4. Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia, sortowania lub paczkowania
Uwaga: w sytuacjach uzasadnionych rachunkiem ekonomicznym dla klientów instytucjonalnych możliwe podwyższenie prowizji
5. Za zastrzeżenie:
1) dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty Banku
2) dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt 1
6. Przyjęcie zamówienia na wydanie podpisu elektronicznego
7.
Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych osobom, o których mowa w art. 92ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe oraz organom i instytucjom, o których mowa w art. 105b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
8.
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową ( sądom za poszukiwanie rachunków w sprawach cywilnych o
podział majątku współnego małżonków oraz spadek, organom skarbowym, osobom fizycznym, dysponującym postanowieniem sądu o nabyciu spadku po
osobie, na której nazwisko poszukuje się rachunku
9.
Przyjęcie czeku do inkasa
10. Inkaso weksli przesłanych przez inne banki i podmioty
11.
Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków ( w stosunku do tych banków, które pobierają opłaty od Banku)
12.
13.
14.
15.
16.

Sporządzenie i przekazanie pisemnie w formie papierowej komornikowi sądowemu informacji o rachunkach bankowych oraz saldachu w zakresie
instrumentów finansowych klientów Banku
Próbne naliczenie premiii gwarancyjnej - dotyczącej książeczek mieszkaniowych założonych do dnia 23-11-1990 r.
Sporządzenie przez Bank dla klienta Instrukcji Internet Banking dla użytkownika w formie papierowej
Za wydanie duplikatu umowy
Anulowanie wykonanej transakcji na wniosek klienta
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za każde przekazanie
40,00 zł
15,00 zł
zgodnie z zawartą umową lub
naliczana od wpłacanej kwoty

0,05% nie mniej niż 5,00 zł

naliczana od wymienianej kwoty

0,5% nie mniej niż 10,00 zł

za każde zastrzeżenie
za każde zamówienie

bez opłat
10,00 zł
40,00 zł

każdorazowo

15,00 zł

każdorazowo

40,00 zł

za każdą listę
za każdy weksel

35,00 zł
20,00 zł

za każdą informację

opłata w wysokości stosowanej przez
bank pobierający taką opłatę od Banku

każdorazowo

50,00 zł

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo

30,00 zł
3,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

