TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE
I. ROZLICZENIA
Wyszczególnienie czynności

Lp.

2.
2.1.

Wpłaty gotówkowe na cele użyteczności publicznej lub działające
w sferze pożytku publicznego oraz na akcje humanitarne związane
z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
Wpłaty gotówkowe na rachunki innych banków*1):
do 1.000,- zł

2.2.

powyżej 1.000,- zł

1.

*1)

za wyjątkiem następujących tytułów:

2.2.1. wpłaty przyjmowane w Centrali BS w Łasinie, ul. Odrodzenia Polski 5
oraz w Punkcie Kasowym w Rogóźnie
 opłata za rachunki telefoniczne
 opłata za energię elektryczną

Tryb pobierania
opłaty
-

3,20 zł
0,5 % wpłacanej
kwoty
jednak nie więcej
niż 350,00 zł
za każdą wpłatę

2,80 zł

2.2.2. Wpłaty przyjmowane w Oddziałach (Świecie nad Osą, Grudziądz)
i Punktach kasowych (Radzyń Chełmiński, Gruta, Grudziądz)
 opłata za rachunki telefoniczne
 opłata za energię elektryczną

3.

Zlecenia do wypłaty

4.

Za przechowywanie w depozycie bankowym:

4.1.

duplikatów kluczy

5.

Za wymianę bilonu / banknotów:

5.1.

Za wymianę bilonu powyżej 50 szt.

5.2.

Za wymianę banknotów powyżej wartości 200,- zł

6.
7.
8.

Stawka
obowiązująca
bez prowizji

3,00 zł

naliczana
od wypłacanej
kwoty
opłata
miesięczna
za 1 depozyt*2)

0,5 % wypłacanej
kwoty
jednak nie mniej
niż 2 zł
i nie więcej
niż 350 zł
10,00 zł
0,5 % wartości
minimum 1,- zł
maksimum 5,- zł
0,1 % wartości
minimum 1,- zł
maksimum 5,- zł

Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie dokumentu (w systemie
MIG-DZ)
Za sporządzenie odpisu dowodu księgowego
Opłata za udzielenie informacji o poszukiwanych rachunkach poprzez
Centralną informację.
Opłaty nie pobiera się od organów wymienionych w art.110 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Za każde
zastrzeżenie
za 1 szt.
od każdej
wymienionej
osoby
we wniosku

20,00 zł
5,00 zł
15,00 zł

*2) w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu
zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany
okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty
Tekst jednolity „Taryfy prowizji i opłat …” część I. ROZLICZENIA opracowany na podstawie uchwał Zarządu nr:
- 25/2016 z dnia 02.03.2016 r.,
- 57/2016 z dnia 29.06.2016 r.,
- 84/2016 z dnia 22.09.2016 r.
Tekst jednolity obowiązuje od 22.09.2016 r.
Łasin , dnia 22.09.2016 r.

Zarząd BS:

1

