
Rozdział V 
Tabela opłat i prowizji 

dotycząca czynności kasowych 
obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 10.09.2020r.  

po Aneksie nr 20 z dnia 29.06.2022r. obowiązującym od dnia 01.07.2022r. 
 

 Rodzaj prowadzonej usługi Tryb 
pobierania  

Wysokość  
opłaty/prowizji 

1. Wpłaty gotówkowe: 
a) na rachunek Gminy Barcin od zlecenia bez opłat 
b) na rachunek MGOPS w Barcinie  od zlecenia bez opłat 
c) na rachunek Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie od zlecenia bez opłat 
d) Wodbar Sp z o.o.- rachunki indywidualne  od zlecenia 2,00 zł 
e) abonament RTV  od zlecenia 2,00 zł 
f) opłaty za czynsz: 

- PPU „Wodbar” Sp z o.o. 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Szubin 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krotoszynie 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa  Kujawy 
- Wspólnoty Mieszkaniowe 
- dokument drukowany przez Pracownika 

 
 

od zlecenia 

 
 

2,50 zł 
 
 
 

5,00 zł 
g) - wpłaty gotówkowe na fundusz remontowy SM Kujawy 

- dokument drukowany przez Pracownika 
od zlecenia 1,00 zł 

2,00 zł 
h) - wpłaty gotówkowe  za śmieci – SM Kujawy 

- dokument drukowany przez Pracownika 
od zlecenia 1,00 zł 

2,00 zł 
i) osób trzecich na rachunki bieżące prowadzone w Banku  

 
 

od zlecenia 
0,25 % 

nie mniej niż 
10,00 zł 

j) w bilonie w ilości przekraczającej 300 sztuk od wartości 
transakcji 

0,30% nie mniej niż 
10,00 zł 

k) na rachunki bankowe w innych bankach  w formie ELIXIR: 
 

 wypisany przez Klienta, 
 

 sporządzony  przez Pracownika zgodnie z 
dyspozycją Klienta 

 

 
 
 
 

od zlecenia 

 3,50 zł 
powyżej 700,00 zł  

0,5 % 
 

7,00 zł 
powyżej 1000,00 zł 

0,7 % 
l) na rachunki bankowe w innych bankach  w formie EXPRESS 

ELIXIR – TYLKO przelew wypisany przez Klienta  
od zlecenia 0,5 % min 10 zł 

m) wpłata realizowana w systemie SORBNET 
 

od zlecenia 40 zł 

n) wpłaty składek: 
- ZUS,  
- KRUS, 
- na rzecz Urzędu Skarbowego 

 
 

od zlecenia 

 
0,5 %  

min.10 ,00 zł 
 

 
o) opłata polisy ubezpieczeniowej zawartej w Banku Spółdzielczym 

w Barcinie 
od zlecenia bez opłat 

2. Wymiana gotówki  Klientów nie posiadających rachunku w  Banku 
oraz Klientów posiadających rachunki bieżące w Banku 
 

od wartości 
transakcji 

0,5 % min. 5 zł 

3. Prowizja  za wypłatę kwoty powyżej 2o.ooo zł bez awizowania od wartości 
transakcji 

0,3 %  min 20,00 zł  
 

4. Prowizja za niepodjęcie awizowanej kwoty wypłaty gotówki w 
terminie uzgodnionym z Bankiem –dotyczy złotych i każdej waluty 
obcej (od kwoty niepodjętej ) 

 
od wartości 
transakcji 

 
0,15% 

min 50,00 zł 
5. Wypłaty gotówkowe z konta bankowego- zlecenia do wypłaty od wartości 

transakcji 
0,50%  

nie mniej niż 10,00 zł 
 


