Załącznik
do Uchwały nr 88/2016
Zarządu BS w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia 17.10.2016 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych
w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Grodzisku Wielkopolski, październik 2016r

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim pobiera prowizje i opłaty za czynności bankowe dla Klientów
indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w
walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim.
2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
3. Opłaty i prowizje pobierane są w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji bądź cyklicznie ostatniego dnia roboczego
danego miesiąca lub w innych terminach wskazanych w umowach zawartych pomiędzy Posiadaczami rachunków a
Bankiem Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim.
4. Bank pobiera opłaty o charakterze okresowym tylko za czas obowiązywania umowy.
5. W przypadku Klientów indywidualnych, Bank nie pobiera opłaty za pierwszy i ostatni miesiąc, w którym dokonano
zawarcia lub rozwiązania umowy, a opłaty roczne podlegają proporcjonalnemu zwrotowi za okres niewykorzystany,
jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
6. W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN należy stosować
kursy średnie NBP z dnia rozliczenia należnych opłat i prowizji.
7. W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim pobiera prowizje i
koszty pobrane przez SGB-Bank S.A. i banki pośredniczące przy wykonaniu zlecenia Klienta.

SPIS TREŚCI:
Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych
Rozdział 2. Inkaso
Rozdział 3. Rachunki walutowe
Rozdział 4. Zlecenia różne

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Podstawowa

Minimalna

Maksymalna

Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych
1 Skup i sprzedaż walut obcych (EUR,USD,GBP)
Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju
2
*Stawka zawiera opłatę za realizację polecenia przez SGB-Bank S.A. oraz opłatę BS Grodzisk Wielkopolski za usługę pośrednictwa
Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju - tryb normalny (TOMNEXT):
3

1) przekazy do 5.000 EUR
2) przekazy przekraczające równowartość 5.000 EUR
UWAGA! Nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego.
*Stawka zawiera opłatę za realizację polecenia przez SGB-Bank S.A. oraz opłatę BS Grodzisk Wielkopolski za usługę pośrednictwa

bez prowizji
0,30 %

20,00 zł*

150,00 zł*

35,00 zł*
70,00 zł*

-

-

SEPA - realizacja poleceń wypłaty (przekazów) w obrocie dewizowym nominowanych w EUR, z datą waluty TOMNEXT,
spełniających następujące warunki (łącznie):
- rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG,
4 - bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta,
- określona opcja kosztowa SHA.
UWAGA! Do SEPA nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego.
*Stawka zawiera opłatę za realizację polecenia przez SGB-Bank S.A. oraz opłatę BS Grodzisk Wielkopolski za usługę pośrednictwa

10,00 zł*

Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym (OVERNIGHT) - dodatkowa
opłata do ust. 3 i 4
5 UWAGA! Polecenia wypłaty mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez SGB-Bank S.A.
wolnych środków na rachunkach nostro.

120,00 zł*

-

-

*Stawka zawiera opłatę za realizację polecenia przez SGB-Bank S.A. oraz opłatę BS Grodzisk Wielkopolski za usługę pośrednictwa
6 Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju
Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR):
1) przekazy do równowartości 2.500 EUR
7 2) przekazy przekraczające równowartość 2.500 EUR
UWAGA! Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu. Opcje kosztowe
OUR i BEN dostępne są wyłącznie przy składaniu dyspozycji w formie papierowej.
Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP) – opłata pobierana w przypadku
8 podania niepoprawnego IBAN do kraju EOG
UWAGA! Ust. 2, 3, 4 i 5 dotyczy zleceń składanych w placówce oraz za pomocą bankowości elektronicznej.

45,00 zł plus koszty banków pośredniczących
40,00 zł
80,00 zł

-

-

40,00 zł

-

-

Rozdział 2. Inkaso

Inkaso czeków
Zwrot czeku niezainkasowanego
Inkaso dokumentów oraz weksli
Akcept traty
Zmiana warunków inkasa
Przeniesienie praw własności do towaru/cesja lub upoważnienie
Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów niezainkasowanych
Protest weksla lub traty
Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku:
9 1) inkaso czeków na kwotę do równowartości 10 USD
2) inkaso czeków na kwotę powyżej równowartości 10 USD
UWAGA! Równowartość ustalana według kursu średniego NBP na dzień realizacji zlecenia
1
2
3
4
5
6
7
8

0,20 % kwoty,
na którą
opiewa czek
50,00 zł
150,00 zł
50,00 zł
0,20 %
150,00
400,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
300,00 zł plus koszty notarialne
1,00 zł
50,00 zł

Rozdział 3. Rachunki walutowe
1 Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
2 1) osoby fizyczne
2) podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne
3 Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwa, adres)
4 Ustanowienie, zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
5 Wystawianie zaświadczeń o stanie środków na rachunku
Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty):
- Wpłaty dokonywane w walucie obcej lub w złotych na rachunek walutowy prowadzony w BS Grodzisk Wielkopolski:
1) osoby fizyczne
2) podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne*
- Wypłaty dokonane w walucie obcej lub złotych:
1) osoby fizyczne
6
2) podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne*
- Prowizja za ekspresowe przygotowanie gotówki z bieżących wpływów na rachunek posiadacza bez awizowania kwoty
(powyżej 5.000 EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie niż PLN - zgodnie z Regulaminem)
1) osoby fizyczne
2) podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne
*UWAGA! Nie dotyczy operacji na rachunkach lokat terminowych.

bez prowizji

-

-

bez prowizji

-

-

15,00 zł
bez opłat
bez opłat
30,00 zł

-

-

bez prowizji
0,50 %

4,00 zł

-

bez prowizji
0,50 %

4,00 zł

-

0,50 %
0,50 %

50,00 zł
50,00 zł

250,00 zł
250,00 zł

7

Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej 5.000 EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie
niż PLN)

8
9

Zapis na wypadek śmierci lub jego zmiana
Sporządzenie wyciągów bankowych

0,50 % zgłoszonej kwoty wypłaty
25,00 zł
bez opłat

-

-

Różne
Rozdział 4. Zlecenia różne
W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych Bank pobiera prowizje i koszty pobrane przez SGB- Bank S.A. i bank zagraniczny, pośredniczący przy wykonaniu zlecenia
posiadacza rachunku.
1 Skargi i zażalenia
Czynności niestandardowe, zwroty zleceń reklamowanych (wyjaśnianie wszelkich niezgodności powstałych w toku realizacji
2 płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółowych płatności, zmiany
danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.)
3 Wystawienie zaświadczenia na wyraźne życzenie uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę
4 Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank opłat telekomunikacyjnych
5 Telefonicznie udzielenie informacji na hasło o stanie rachunku (miesięcznie)

bez opłat

-

-

100,00 zł

-

-

20,00 zł
10,00 zł
5,00 zł

-

-

