
Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe 

w Banku Spółdzielczym w Barcinie 
(Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 97/Z/2020 z dnia 09 września 2020 roku) 

 

Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych. 
 
1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w 

Barcinie, zwana dalej Taryfą, określa stawki prowizji i opłat bankowych pobieranych przez 
Bank Spółdzielczy w Barcinie, zwany dalej Bankiem. 

2. Kwoty pobieranych prowizji i opłat w złotych i walutach wymienialnych podlegają 
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku na zasadach ogólnych. 

3. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania 
prowizji stanowi kwota w walucie wymienialnej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana 
według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu transakcji. 

4. Prowizje i opłaty pobierane są : 
1) w dniu bieżącym bądź w dniu następnym od dokonania czynności lub usługi bankowej, 
2) miesięcznie, 
3) zgodnie z zawartą umową. 

5. Za miesiąc, w którym dokonuje się otwarcia rachunku lub uruchomienia usługi Bank nie 
pobiera opłat. 

6. Za miesiąc, w którym dokonuje się likwidacji rachunku lub usługi Bank pobiera opłaty 
proporcjonalnie do rzeczywistej liczby dni w miesiącu. 

7. Prowizje i opłaty od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane 
są z tych rachunków. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie 
prowizji/opłat w ciężar innego rachunku Klienta, zgodnie z jego dyspozycją. W przypadku 
braku rachunku, Klient dokonujący czynności kasowe powinien jednocześnie wpłacić do 
kasy należną prowizję. 

8. Wszelkie prowizje i opłaty pokrywa Zleceniodawca operacji bankowej chyba, że zawarte 
umowy stanowią inaczej. 

9. Sposób i okres pobierania prowizji i opłat, o ile nie jest określony w Taryfie ustala umowa. 
10. Fakt pobrania prowizji od dowodów wpłat odnotowuje się na wszystkich odcinkach. 
11. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach wymienialnych w bilonie. W przypadku 

konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę waluty na złote polskie, stosując kurs 
średni NBP obowiązujący w dniu transakcji i wydaje Klientowi równowartość kwoty 
walutowej w złotych polskich. 

12. Nie pobiera się prowizji i opłat: 
a) od wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku oraz od wypłat  

realizowanych z rachunków kredytowych, 
b) od blokady środków stanowiących zabezpieczenie kredytów udzielonych przez Bank, 
c) 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. 

13. 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. 

14. Bank może na uzasadniony wniosek klienta obniżyć wysokość prowizji i opłat bankowych. 
15. Opłaty pobierane w trybie miesięcznym obowiązują od dnia 01.12.2020r. 
 


