Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 121/Z/2020 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiej z dnia 28.12.2020r.

OGÓLNE WARUNKI POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH
obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Wysokiej od dnia 01.01.2021r.
1. Bank Spółdzielczy w Wysokiej pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe zgodnie z „Taryfą
opłat i prowizji bankowych pobieranych w Banku Spółdzielczym w Wysokiej” zwaną dalej Taryfą.
2. Prowizje i opłaty ustalane są i pobierane w złotych PLN
3. Kwoty naliczonych opłat i prowizji w złotych podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku na
zasadach ogólnych.
4. Prowizje i opłaty od dokonywanych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych pobierane są w momencie
dokonania czynności lub usługi bankowej.
5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa Zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły
inaczej.
6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku bankowego na podstawie udzielonej przez
Klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
7. Opłaty i prowizje od Klientów nie posiadających w Banku rachunku uiszczane są w zależności od dyspozycji
Klienta w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
8. Opłaty i prowizje pobierane są:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji;
2) za prowadzenie i obsługę rachunków bankowych za bieżący miesiąc – ostatniego roboczego dnia miesiąca;
3) miesięcznie – na koniec miesiąca;
4) w innych terminach wskazanych w tabeli lub umowach zawartych pomiędzy Klientem a Bankiem
Spółdzielczym w Wysokiej.
9. W przypadku , gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od” , „minimum, maksimum”
wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest w podanych granicach.
10. Prowizje i opłaty od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych
rachunków. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji i opłat w ciężar innego
rachunku Klienta, zgodnie z jego dyspozycją. W przypadku braku rachunku , Klient dokonujący czynności
kasowej powinien jednocześnie wpłacić do kasy należną prowizję.
11. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalone są od kwoty transakcji wyrażonej
w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminie funkcjonowania kart płatniczych.
12. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych, od operacji
bezgotówkowych obciąża pracownika wykonującego dyspozycje. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na
wszystkich odcinkach dowodów księgowych.
13. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
1) wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Wysokiej oraz wypłat
realizowanych z rachunków kredytowych;
2) wpłat na pokrycie zobowiązań w stosunku do BS oraz wpłat na rzecz dostawców usług dla BS;
3) wpłat na cele społeczno- użyteczne na rzecz organizacji i fundacji;
4) wypłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę do uzyskania ulgi w
podatku;
5) za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielenie pisemnej informacji o obrotach i stanach
rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art.105 Prawa
bankowego.
14. Zarząd Banku dopuszcza możliwość negocjowania z Klientem indywidualnych stawek prowizji i opłat.
15. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów
lub według umowy z Klientem lub wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.
16. Przesłanki i tryb zmiany Taryfy wskazane są w Regulaminach albo Umowach funkcjonowania
poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Wysokiej.

