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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 121/Z/2020 Zarządu BS z dnia 28.12.2020rok 

 

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI  

dotycząca operacji kasowych i zleceń różnych 

obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Wysokiej od dnia 01.01.2021r. 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania Wysokość opłaty / 

prowizji 

1. Wpłaty na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Wysokiej 

-ROR, Senior, Junior, Student,  Zysk, avista, lokaty terminowe, osoby fizyczne 

prowadzone działalność rolniczą 

________________________________________________________________ 

- rachunki bieżące i pomocnicze klienci instytucjonalni  

od wartości 

transakcji 

 

________________ 

od wartości 

transakcji 

bez opłat 

 

 

______________ 

0,20% nie mniej niż 

2,00 zł , chyba że 

umowa stanowi 

inaczej 

2. Wpłaty na rachunki prowadzone w innych bankach     

-    wpłaty gotówkowe na podstawie dokumentu wystawionego  przez Klienta od wartości 

transakcji 

0,5% - nie mniej niż 

5,50zł nie więcej 

niż 300,00 zł 

-         -  wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach na   podstawie 

dowodu wystawionego przez BS Wysoka 

od wartości 

transakcji 

0,5% -  nie mniej 

niż 8,50 nie więcej 

niż 300,00 zł  

3. Wpłaty na rzecz Urzędów Skarbowych i ZUS od wartości 

transakcji 

0,5% nie mniej niż 

6,00 zł 

4. Wpłaty na rachunki do innego banku w formie ELIXIR (tzw. szybka wpłata)  od wartości 

transakcji 

0,5% nie mniej niż 

8,00 zł 

5. Wypłaty z rachunków bieżących i pomocniczych podmiotów instytucjonalnych 

(czek, lokalne karty bankomatowe) 

od wartości 

transakcji 

0,5% nie mniej niż 

3,50 zł 

6. Wypłaty z rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, 

bieżących i pomocniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą 

(czek, ) poprzez urządzenia samoobsługujące ( bankomaty )  należące do Banku 

 

od wartości 

transakcji 

 

 

bez opłat 

7. Wypłaty gotówkowe na podstawie dowodu wypłaty wystawionego przez Bank z 

rachunku: 

    

ROR, ROR SENIOR od transakcji 5,00 zł 

Bieżącego i pomocniczego dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą od transakcji 7,00 zł 

ROR STUDENT, JUNIOR od transakcji bez opłaty 

8. Wypłaty gotówkowe z konta bankowego – zlecenia do wypłaty od wartości 

transakcji 

0,50% nie mniej niż 

10,00 zł nie więcej 

niż 500,00 zł 

9. Wpłaty na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia 

ofiarodawcę do uzyskania ulgi podatkowej 

od transakcji bez opłat 

10. Wpłaty na cele społeczno-użyteczne na rzecz organizacji i fundacji od transakcji bez opłat 

11. Za przyjęcie depozytu na zlecenie klienta od transakcji 10,00 zł 

12. Wymiana pieniędzy (banknoty, monety)     

- dotyczy klientów nie posiadających rachunku bankowego w Banku 

Spółdzielczym w Wysokiej: 
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* do 20 sztuk od ilości bez opłat 

* od 20 sztuk od wartości 

transakcji 

0,5% nie mniej niż 

5,00 zł 

13. Za przechowywanie w depozycie:     

- duplikatu kluczy od każdego depozytu miesięcznie 10,00 zł 

- książeczek, bonów oszczędnościowych i innych dokumentów miesięcznie 10,00 zł 

- innych papierów wartościowych (bonów skarbowych, akcji, obligacji) od 

jednego dokumentu jednorazowo przy przyjmowaniu depozytu 

od wartości 

transakcji 

1% wartości nie 

mniej niż 10,00 zł 

14. Usługi nietypowe nie wymieniane w taryfie prowizji i opłat, a związane z 

operacjami dokonywanymi przez klienta z bankiem 

  do indywidualnej 

negocjacji nie mniej 

niż 20,00 zł 

 


