Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych w Banku Spółdzielczym w Gorlicach za czynnosci i usługi bankowe
Tabela 4. RACHUNKI BANKOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I INSTYTUCJI NIEKOMERCYJNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH
4.1 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI
1. Prowadzenie rachunku walutowego
2. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych

3. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie obcej lub w złotych

EUR
0,20%

STAWKA
10 zł miesięcznie
USD
0,20%

EUR
0,20%

min. 5 zł*
USD
0,20%

GBP
0,20% **

GBP
0,30% **

min. 5 zł *
5 zł
5 zł

4. Przyjęcie „stałego zlecenia”
2
5. Realizacja „ stałego zlecenia”
6. Wyciąg z rachunku bankowego:
a) odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek
b) wysyłany raz w miesiącu listem zwykłym
c) sporządzany i wysyłany po każdej operacji listem zwykłym
7. Likwidacja rachunku walutowego
8. Telefoniczna informacja SMS Banking - opłata miesieczna
9. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/ wysokość salda/ obroty itp.

0 zł
0 zł
2 zł + koszt wysyłki
0 zł
3 zł
10 zł

10. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków
zagranicznych
11.
Dokonanie blokady środków na rachunku walutowym na zlecenie Klienta
12. Elektroniczne kanały dostępu INTERNET BANKING
a) aktywacja
b) abonament miesięczny
c) przelewy dewizowe
d) zablokowanie/ odblokowanie dostepu do systemu
e) wygenerowanie hasła do autoryzacji zleceń i powiadomień za pomocą SMS Banking
13. Sporzadzenie na zlecenie posiadacza rachunku zbiorczego zestawienia o pobranych prowizjach i
opłatach związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym
a) za okres miesięczny
b) za okres kwartalny
c) za okres roczny

15 zł
15 zł
0 zł
5 zł miesiecznie
zgodnie z Tabelą 4.4
5 zł
0,20 zł/ sms

3 zł
6 zł
18 zł

1) Wysokości wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP,
**Uchwała nr 16/2018 od 01.03.2018r

4.2 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI
1. Prowadzenie rachunku terminowego walutowego
2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego – w walucie lub w złotych – prowadzonego w Banku
3. Likwidacja rachunku terminowego walutowego
4. Telefoniczna informacja SMS BANKING - opłata miesięczna

STAWKA
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

`

4.3 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI
1. Skup czeków podróżnych
2. Warunkowy skup czeków1)
2)

3. Inkaso czeków
4. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata – opłata pobierana od podawcy czeku
5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych:
a) czeki opiewające na euro - EUR:
- płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową
- płatne w pozostałych krajach
b) czeki opiewające na funty brytyjskie - GBP - płatne w Wielkiej Brytanii
6. Zryczałtowana opłata pocztowa -„opłata porto” - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego3)

STAWKA
1%, min. 40 zł - od łącznej wartości czeków w
jednej walucie
1,5%, min. 20 zł - od łącznej wartości czeków
35 zł - od czeku
35 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich - od
czeku

4 EUR za czek
10 EUR za czek
4 GBP za czek
15 zł od transakcji

1) Niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto”,
2) Niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto” oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank,
3) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie.
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4.4 PRZELEWY ZAGRANICZNE LUB PRZELEWY KRAJOWE W WALUCIE OBCEJ NA RACHUNEK W INNYM BANKU
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI
STAWKA
1. Realizacja przelewów w trybie standardowym:
a) pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku
bez opłat
b) przelewy SEPA
10 zł
20 zł od transakcji
c) polecenia wypłaty 1)
d) do banków w Grupie BPS S.A.
12 zł od transakcji
2. Realizacja przelewów w trybie niestandardowym:
a) w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”
110 zł od transakcji
3. Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych:
2)
10 zł od transakcji
a) przelewy SEPA
b) polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczacą kosztów "BEN" lub "SHA"
20 zł od transakcji
2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu
0,15%, min. 20 zł, max. 100 zł - od transakcji
3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na
2)
zlecenie Klienta
4. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty:
5. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta

110 zł + koszty banków trzecich - za zlecenie
80 zł od transakcji
110 zł + koszty banków trzecich - od transakcji

1) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących, w przypadku opcji kosztowej „OUR”,1
2) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku,

