Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych w Banku Spółdzielczym w Gorlicach za czynnosci i usługi bankowe
Tabela 6. CZYNNOŚCI KASOWE W PLN
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI

STAWKA

1. Wpłaty gotówkowe:
a) na rachunki prowadzone w BS przez osoby inne od posiadacza rachunku, z wyjątkiem:

0,5%, min. 2,50 zł max 300 zł

- fundacji, stowarzyszeń działających jako organizacje charytatywne
- wpłat na Urzędy Gmin (z tytułu podatków, oplat za wywóz odpadów i ścieków)
b) na rachunki w innych bankach w systemie ELIXIR prowadzone na rzecz:
- fundacji, stowarzyszeń działających jako organizacje charytatywne

0
2,00 zł
0 zł%

- zakładów energetycznych
- operatorów telefonii stacjonarnej oraz operatorów sieci komórkowych

2,00 zł
2,00 zł

- Poczty Polskiej (z tytułu abonamentu RTV)
- Urzędów Gmin i Miasta (z tytułu podatków, oplat za wywóz odpadów i ścieków)
- zakładów gazowniczych
- KRUS
- ZUS ( Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
- US ( Urzad Skarbowy)
- pozostałych odbiorców
c) na rachunki w innych bankach w systemie BlueCash prowadzone na rzecz:
- zakładów energetycznych

2,00 zł
2,00 zł
3,00 zł
2,00 zł
3,50 zł
1%, min. 2,50 zł max 300 zł
1%, min. 2,50 zł max 300 zł
1,50 zł plus prow. z pkt.1b)

- operatorów telefonii stacjonarnej oraz operatorów sieci komórkowych

1,50 zł plus prow. z pkt.1b)

- Poczty Polskiej (z tytułu abonamentu RTV)

1,50 zł plus prow. z pkt.1b)

- zakładów gazowniczych
- pozostałych odbiorców
2. Wypłaty gotówkowe z konta zleceń do wypłaty

1,50 zł plus prow. z pkt.1b)
1,50 zł plus prow. z pkt.1b)
1%, min. 3,50 zł max 300 zł

3. Wymiana znaków pieniężnych na inne nominały przez osoby nie posiadające rachunku w Banku:
a) banknotów na inne nominały w kwocie powyżej 300 zł
b) bilonu na banknoty w ilości powyżej 200 szt.
c) banknotów na bilon w kwocie powyżej 100 zł
4. Sortowanie wpłaconego bilonu powyżej 200 szt.

0,5%, min. 2 zł
0,5%, min. 2 zł
0,5%, min. 2 zł
0,5%, min. 2 zł
0 zł
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Tabela 7. CZYNNOŚCI KASOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI
1. Wpłaty gotówkowe na rachunki walutowe prowadzone w Banku przez osoby inne od posiadacza rachunku
2. Wpłaty gotówkowe na rachunki walutowe w innych bankach krajowych i zagranicznych

1

STAWKA
0,15%, min. 2,50 zł max. 300 zł
0,25%, min. 5 zł max. 300 zł

1) niezależnie od prowizji pobiera się koszty przekazu zagranicznego zgodnie z Tab. 3.4 i Tab. 4.4 "Przekazy w obrocie dewizowym".
2) Uchwała nr 55/2015 z dnia 12.05.2015r.

Tabela 8. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM PRZEDMIOTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE
(WYNAJMEM KASETY)
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI
1. Przyjęcie depozytu:
a) od osoby prywatnej
b) od pozostałych osób
2. Przechowywanie depozytu (wynajem kasety):
a) dziennie
b) miesięcznie ( za 1 kasetę)

STAWKA
10 zł za depozyt
20 zł za depozyt
0,50 zł
12,00 zł

c) rocznie ( za 1 kasetę)

130 zł

3. Wykonanie duplikatu klucza do kasety

100 zł

4. Awaryjne otwarcie kasety

100 zł

5. Uszkodzenie kasety

100 zł

6. Złożenie przez Bank zawartości kasety do depozytu sądowego

300 zł

Tabela 9. POŚREDNICTWO W SPRZEDAZY ZESTAWÓW SŁUŻĄCYCH DO SKŁADANIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI

STAWKA

1. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i czytnikiem z okresem ważności 1 rok lub 2 lata
koszt zgodnie z cennikiem KIR
2. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym bez czytnika z okresem ważności 1 rok lub 2 lata
koszt zgodnie z cennikiem KIR
3. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym oraz czytnikiem z okresem ważności 1 rok lub 2
koszt zgodnie z cennikiem KIR
lata
4. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym bez czytnika z okresem ważności 1 rok lub 2 lata
koszt zgodnie z cennikiem KIR
5. Odnowienie certyfikatu z okresem ważności 1 rok lub 2 lata
6. Pośrednictwo w sprzedaży certyfikatów

koszt zgodnie z cennikiem KIR
10 zł

Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych w Banku Spółdzielczym w Gorlicach za czynnosci i usługi bankowe
Tabela 10. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z DOKUMENTAMI ZASTRZEŻONYMI
1. Przyjęcie zgłoszenia o utracie dokumentu tożsamości od osoby będącej klientem Banku i dokonanie wpisu do
bazy dokumentów zastrzeżonych (DZ)
2. Przyjęcie zgłoszenia o utracie dokumentu tożsamości od osoby NIE będącej klientem Banku i dokonanie
wpisu do bazy dokumentów zastrzeżonych (DZ)
3. Odwołanie zgłoszenia o utracie dokumentu tożsamości od osoby będącej klientem Banku i dokonanie wpisu
do bazy dokumentów zastrzeżonych (DZ)
4. Odwołanie zgłoszenia o utracie dokumentu tożsamości od osoby NIE będącej klientem Banku i dokonanie
wpisu do bazy dokumentów zastrzeżonych (DZ)

25 zł
30 zł plus podatek VAT wynikający
z odrębnych przepisów
25 zł
30 zł plus podatek VAT wynikający
z odrębnych przepisów

Tabela 10.1 PROWIZJE I OPLATY ZA INNE CZYNNOSCI
1. Udzielenie informacji o stanie środków posiadacza rachunku uprawnionym osobom trzecim (z wyjątkiem
informacji dotyczących zajęć egzekucyjnych )
2. Poszukiwanie rachunków - na nazwisko jednej osoby zlecone przez klientów (za pomocą aplikacji OGNIVO)

50 zł plus podatek VAT wynikający
z odrębnych przepisów
12 zł

