TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

I.

ROZLICZENIA
L.p.

1.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.

Wyszczególnienie czynności
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,
z zastrzeżeniem pkt. 1, 3 i 5
przyjmowane w poszczególnych placówkach BS:
Oddział w Łasinie
Punkt kasowy w Radzyniu Chełmińskim
Punkt kasowy w Mełnie
Punkt kasowy w Świeciu nad Osą
Punkt kasowy w Rogóźnie
Punkt kasowy w Grudziądzu ul. Młyńska 6/2
Punkt kasowy w Urzędzie Gminy w Grudziądzu
Punkt kasowy w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu
Wpłaty gotówkowe –płatności natychmiastowe
(np. Expres Elixir)

Tryb
pobierania
opłaty

Stawka
obowiązująca

----------

bez prowizji

za każdą wpłatę

0,5 %
min. 6,50 zł
0,5 %
min. 6,50 zł
0,5 %
min. 7,00 zł

za każdą wpłatę

0,5%
min. 20,00 zł

4.

Wpłaty gotówkowe – do Urzędu Skarbowego

za każdą wpłatę

0,5%
min. 12,00 zł

5.

Wpłaty gotówkowe – składki ZUS

za każdą wpłatę

0,5 %
min. 10,00 zł

6.

Zlecenia do wypłaty

naliczana od
wypłacanej
kwoty

0,5 %
min. 5,00 zł

7.

Za wymianę krajowych znaków pieniężnych jednego
nominału na inne nominały
Uwaga: prowizji nie pobiera się od posiadaczy rachunków
prowadzonych przez BS w Łasinie

7.1.

za wymianę bilonu powyżej 50 szt.

7.2.

za wymianę banknotów – od kwoty 50,00 zł

8.

Skup i sprzedaż walut wymienialnych

naliczana
od wartości

----------

0,5 %
min. 10,00 zł
0,1 %
min. 10,00 zł
0,00 zł

ZAŚWIADCZENIE, OPINIE, ODPISY I POZOSTAŁE
USŁUGI
9.

1)

9.1.

duplikatów kluczy

10.

Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia
dokumentu (w systemie MIG-DZ)

11.

miesięcznie za
jeden depozyt

Za przechowywanie w depozycie bankowym

12,30 zł
(10 zł +23%VAT)

o

utracie

Za sporządzenie odpisu dowodu księgowego

za każde
zastrzeżenie
za 1 szt.

24,60 zł
(20zł+23%VAT)
12,30 zł
(10zł+23%VAT)

12.

13.

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 udzielenie informacji na wniosek komornika

1

od każdej
wymienionej
osoby we
wniosku

18,45 zł
(15 z+23%VAT)
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13.1.

przetworzonej w postaci papierowej

13.2

przetworzonej w postaci elektronicznej
2)

13.3.

nieprzetworzonej w postaci papierowej

13.4.

nieprzetworzonej2) w postaci elektronicznej albo
przetworzonej w sposób zautomatyzowany

13.5.

zawierającej tabele, diagramy, zdjęcia, wykresy i mapy
sporządzone przez udzielającego informacji

13.6.

o danych adresowych, numerze lub historii rachunku
bankowego, miejscu zatrudnienia dłużnika, wysokości
wynagrodzenia wygenerowanych z systemu
komputerowego:

od każdej
rozpoczętej
strony tekstu
udzielanej
informacji

udostępnionej w postaci papierowej

za drugą i
każdą kolejną
stronę tekstu
za pierwszą
stronę tekstu

13.6.2.

udostępnionej w postaci elektronicznej

4,92 zł
(4 zł + 23% VAT)
39,36 zł
(32 zł + 23% VAT)

za pierwszą
stronę tekstu
13.6.1.

19,68 zł
(16 zł + 23% VAT)
9,84 zł
(8 zł + 23% VAT)
9,84 zł
(8 zł + 23% VAT)

za drugą i
każdą kolejną
stronę tekstu

9,84 zł
(8 zł + 23% VAT)
4,92 zł
(4 zł + 23% VAT) –
łącznie nie może być
wyższe niż 44,28 zł
(36 zł + 23 % VAT)
9,84 zł
(8 zł + 23% VAT
4,92 zł
(4 zł + 23% VAT) –
łącznie nie może być
wyższe niż 44,28 zł
(36 zł + 23 % VAT)

1)

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.
2)
Udzielenie informacji nieprzetworzonej polega w szczególności na udostępnieniu pliku do pobrania albo
przesłania kopii posiadanych dokumentów

Taryfa obowiązuje: od 01.02.2021 r.

Łasin, dnia 27.01.2021 r.

Zarząd BS

2

