Załącznik nr 1
do Uchwały nr Z/3/90/2020 Zarządu Banku Spółdzielczego w Suszu z dnia 26.11.2020 r.
ZASADY
pobierania prowizji i opłat za czynności bankowe i inne usługi dla klientów indywidualnych
i podmiotów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Suszu.
§1
1. Przez użyte w treści określenia należy rozumieć:
a) Bank – Bank Spółdzielczy w Suszu,
b) Klient – klient instytucjonalny, SKO, PKZP oraz klient indywidualny (zgodnie z
definicjami zawartymi w odpowiednich Regulaminach Banku),
c) Zasady – Zasady pobierania prowizji i opłat za czynności bankowe i inne usługi dla
klientów indywidualnych i podmiotów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w
Suszu,
d) Taryfa – Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe i inne usługi dla klientów
indywidualnych i instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Suszu,
e) elektroniczny kanał dostępu – sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub
banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub
urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał
WWW), serwis SMS Banking, serwis Internet Banking lub aplikacja mobilna,
f) pakiet – zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów;
g) środek identyfikacji elektronicznej – zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank
uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności: karta
chipowa, kod SMS, powiadomienie PUSH, mobilne potwierdzenie kodem QR, PIN do
karty chipowej, token.
2. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Zasadach oraz Taryfie wysokość prowizji lub
opłaty Bank może ustalić wg rzeczywistych kosztów.
3. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach (np. negocjacje z klientem, prowadzenie
akcji promocyjnej itp.) Zarząd Banku może ustalić odmienne niż przyjęte w Taryfie, warunki
obsługi rachunków bankowych i klientów Banku.
§2
1. Nie pobiera się prowizji i opłat za otwarcie rachunków:
a) lokat terminowych,
b) wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie,
c) oszczędnościowo-rozliczeniowych, rozliczeniowych oraz oszczędnościowych,
d) na których gromadzone są środki organizacji mających status organizacji pożytku
publicznego.
2. Nie pobiera się prowizji i opłat:
a) od wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, rachunki oszczędnościowe płatne
na każde żądanie prowadzone dla osób fizycznych, rachunki rozliczeniowe
przeznaczone dla osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny
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b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

rachunek, w tym również osobom prowadzącym gospodarstwa rolne oraz
wspólnikom spółek cywilnych założonych od dnia 01.01.2020 r. (konto typu „Moja
Firma” i „Pakiet Konto dla Firmy”),
od wpłat na rachunki, na których gromadzone są środki na cele społeczno-użyteczne
na rzecz organizacji, które mają status organizacji pożytku publicznego,
od wpłat kasowych oraz przelewów z rachunków prowadzonych w Banku na poczet
spłat kredytów i odsetek oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku,
od kredytu wypłaconego poprzez rachunek rozliczeniowy klienta pod warunkiem, że
zostanie pobrany z rachunku w tym samym dniu,
od spłat i wypłat z tytułu innych zobowiązań i należności w stosunku do Banku (np.
z tytułu najmu lokalu od Banku, dostaw robót i usług) oraz wypłaty na rzecz
dostawców usług dla Banku,
za dokonanie adnotacji w danych osobowych klienta,
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. 110 Prawa Bankowego (m.in. sądu, prokuratora, organu KAS, ZUS,
ABW, CBA, BOR i innych),
za wymianę starych i zniszczonych znaków pieniężnych na nowe znaki pieniężne.
§3

Za wykonywanie czynności zleconych przez inny bank, BS Susz pobiera prowizję lub opłatę w
wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem.
§4
Za obsługę kasową jednostek budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Bank
pobiera opłaty i prowizje na podstawie zawartych umów indywidualnych.
§5
1. Wszelkie prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca transakcji, chyba że zawarte umowy
stanowią inaczej.
2. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez
zleceniodawcę dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej.
3. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego
dotyczą w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji lub opłaty w
ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją zleceniodawcy.
4. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w Taryfie:
a) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
b) cyklicznie,
c) w innych terminach wskazanych w Taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem,
a Bankiem.
5. Opłaty cykliczne, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt b, pobierane są w ostatnim dniu roboczym
każdego miesiąca, za który prowizja jest pobierana w przypadku opłat:
a) za prowadzenie rachunku bankowego,
b) za użytkowanie kart płatniczych,
c) za użytkowanie elektronicznych kanałów dostępu.
6. Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia
korzystania z usługi świadczonej przez Bank.
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7. Opłaty roczne pobierana są z góry w pierwszym dniu roboczym nowego okresu. Opłaty
roczne są zwracane proporcjonalnie za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z
usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
§6
Za czynności i usługi wykonywane na podstawie umów zawieranych przez Bank z podmiotami,
na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera od tych podmiotów prowizję lub
opłatę w wysokości określonej w umowie.
§7
1. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach
ogólnych.
2. Wysokość prowizji i opłat w Taryfie podane są w stawkach brutto, chyba że stawki określone
zostały inaczej (np. stawka netto plus stawka VAT).
3. W przypadku awarii systemów lub aplikacji bankowości elektronicznej, które powstały z
przyczyn leżących po stronie Banku, wszelkie opłaty w obsłudze zastępczej rachunków IB
pobierane są wg stawek obowiązujących, jak dla elektronicznych kanałów dostępu.
§8
Stosowaną w Banku Taryfę podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie w
placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.
§9
1. Przesłanki i tryb zmiany Taryfy wskazane są w regulaminach funkcjonowania
poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku.
2. Wprowadzenie Taryfy nie powoduje zmiany wysokości stawek obowiązujących za wybrane
czynności bankowe i usługi na podstawie indywidualnych ustaleń zawartych w umowie
między Klientem, a Bankiem.
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