Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w
Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 08 sierpnia 2017 r.
L.p.

Rodzaj usługi (czynności)

Stawka obowiązująca

SKRYTKI SEJFOWE
1.

Wynajem skrytek sejfowych:
- dziennie,
- miesięcznie,
- rocznie.

3,00 zł
20,00 zł
200,00 zł

2.

Wykonanie duplikatu klucza do skrytki sejfowej

100,00 zł

3.

Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej/kasety

100,00 zł

4.

Uszkodzenie skrytki sejfowej/kasety

200,00 zł

5.

Złożenie przez Bank zawartości skrytki sejfowej

300,00 zł

CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH
1.

Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki:
a) osób prywatnych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Bargłowie
Kościelnym
b) j.s.t. prowadzone w Banku Spółdzielczym w Bargłowie
Kościelnym
c) pozostałych podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku Spółdzielczym
w Bargłowie Kościelnym
d) prowadzone w innych bankach krajowych

2,00 zł
bez opłat
0,5% nie mniej niż 3,00 zł i nie
więcej niż 20,00 zł

e) za energię elektryczną PGE Białystok

2,00 zł

f) za rachunki telefoniczne TP S.A.

2,00 zł

g) OPTIMA Olecko
2.

bez opłat

Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w bankach, z
którymi Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym jako Bank zrzeszony w
BPS SA zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu
oszczędnościowego

bez opłat
wg porozumienia

PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM

1.

A. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1 , otrzymywanych z
banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe
Przelewy SEPA2

40,00 zł

2.

Przelewy regulowane3

50,00 zł

3.

Polecenia wypłaty4

4.

Opłata „NON-STP” – pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w
zleceniu wykonania polecenia wypłaty:
- kodu BIC banku beneficjenta lub
- numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie
wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 3

0,3%
min. 40,00 zł max. 350,00 zł
50,00 zł

5.

Zlecenia poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające
wykonane na zlecenie klienta
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku

100,00 zł + koszty banków
trzecich

B. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym
1.

Przelewy SEPA

40,00 zł

2.

Przelewy regulowane

50,00 zł

3.

Polecenia wypłaty

4.

Opłata „NON-STP” – pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w
zleceniu wykonania polecenia wypłaty:
- kodu BIC banku beneficjenta lub
- numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie
wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 3

5.

Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie
niestandardowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 5.1. i 5.2. pobiera się
niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 2-3
W trybie "pilnym" w EUR, USD i GBP
W trybie "przyśpieszonym" w PLN, USD, GBP

5.1.
5.2.

0,3%
min. 40,00 zł max. 350,00 zł
50,00 zł

120,00 zł
100,00 zł

6.

Zmiany (korekty) odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym,
wykonane na zlecenie klienta

7.

Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w
obrocie dewizowym
Uwaga: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej

20,00 zł

8.

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z "góry" od poleceń
wypłaty

80,00 zł

C. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym

100,00 zł + koszty banków
trzecich

100,00 zł + koszty banków
trzecich

PRZEKAZY PIENIĘŻNE MONEY GRAM
1.

Realizacja przekazu Money Gram

prowizja za usługę uzależniona
od kraju odbiorcy oraz od tego,
która ze stron płaci prowizję

1) Przekaz w obrocie dewizowym - transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA.
2) Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii,
które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:
- waluta transakcji EUR;
- zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IB AN, prawidłowy kod
BIC;
- koszty "SHA";
- nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
- Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków
SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku BPS S.A.
3) Przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu,
spełniająca następujące warunki:
- waluta transakcji EUR;
- kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50 000;
- zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
- koszty "SHA".
4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymania z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej
instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

