
Bank Spółdzielczy w Sławnie

Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Wpłaty gotówkowe :

1) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,5% min. 4,50 zł

2) wpłaty na działalność pożytku publicznego bez prowizji

3) wpłaty w związku z zawartą za pośrednictwem Banku  umową ubezpieczenia bez prowizji

4) realizowane w systemie SORBNET 30,00 zł

5) realizowane za pomocą systemu BlueCash 0,5% min. 6,00 zł

6) realizowane za pomocą systemu Expres Elixir 0,5% min. 6,00zł

2. Realizacja bezgotówkowej płatności kartą za rachunki przy użyciu terminala POS w placówce Banku

naliczanej od każdej 

wpłacanej kwoty na 

rachunki prowadzone w 

innych bankach 

0,6% min. 4,00 zł

3. Doładowania telefonów prepaid realizowane w kasie za każde doładowanie 0,00 zł

4. Wypłaty gotówkowe/bezgotówkowe z konta "Inne rozrachunki" 

za kazda operację, 

naliczana od wypłacanej 

kwoty

0,5 % nie mniej niż 5,00 zł

5. Za sporządzenie kopii dowodu wpłaty /wypłaty 
za każdą kopię 

dokumentu
5 zł + VAT = 6,15 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Przyjęcie depozytu do przechowania: klucze, papiery wartościowe (w tym bony oszczędnościowe, akcje i obligacje) po wykonaniu operacji 20 zł + VAT = 24,60 zł

2. Przechowywanie depozytu

Uwaga: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu, np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, albo na zabezpieczenie 

kredytu

3.
Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną, duplikat 

klucza do skarbca nocnego lub do skrytki
po wykonaniu operacji

wg ceny zakupu dokonanego przez Bank  powiększona o 

aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT

4. Za zgubienie lub uszkodzenie  klucza do skarbca nocnego lub do skrytki jednorazowo 50 zł + VAT = 61,50 zł

5. Korzystanie z wrzutni nocnej (usługa oferowana klientom instytucjonalnym)
naliczana od wpłacanej 

kwoty

0,5% nie mniej niż 10zł                                                                  

lub zgodnie z postanowieniami umowy

Dział IV. Pozostałe opłaty

Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty  gotówkowe  (inne niż wymienione w Dziale II i III)

Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek 

miesięcznie 12 zł + VAT =14,76 zł

naliczana od wpłacanej 

kwoty



Bank Spółdzielczy w Sławnie

Taryfa Prowizji i Opłat

Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia oraz sortowania lub paczkowania naliczana od wymienianej kwoty 0,5% nie mniej niż  5,00 zł

2. Za zastrzeżenie:

1) dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty Banku bez opłat

2) dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt 1 10,00 zł

3. Za wydanie innych zaświadczeń lub opinii za każde zaświadczenie 50 zł + VAT = 61,50 zł

4. Za zapytanie w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), Krajowym Rejestrze Długów (KRD ) -nie dotyczy klientów indywidualnych za każde zapytanie 5,00 zł

5. Za sporządzenie protokołu różnic kasowych w wpłacie zamkniętej (wyjątek stanowią falsyfikaty) za każy protokół 10,00 zł

6.
Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po 

posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c.
za każdą zbiorczą informację 15,00 zł

7. Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym mowa w pkt. 6. za każde udzielenie informacji

 8,50 zł  (koszt listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru wg cennika usług 

pocztowych Poczta Polska S.A.)

za każde zastrzeżenie


