ROZDZIAŁ VII - Obrót wartościami dewizowymi
7.1

Skup i sprzedaż wartości dewizowych
Wyszczególnienie

Lp.

Stawka

Skup i sprzedaż znaków pieniężnych w walutach wymienialnych
0,5 % nie mniej niż 3,00 zł

1.

Uwaga: Bank nie prowadzi skupu i wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków pieniężnych w walutach wymienialnych.
Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju:
1) na rachunki prowadzone przez BS
a) klienci indywidualni
b) klienci instytucjonalni
2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku

2.

Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty
Uwaga: Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera
…
się tylko jedną opłatę z tytułu określonego w Podrozdziale 7.2 ust. 3
Realizacja poleceń wypłaty za granicę lub do innych banków w kraju – tryb normalny
(TOMNEXT):
1) przekazy do 5.000 euro
2) przekazy przekraczające 5.000 euro
Uwaga:
1) Do opłat, o których mowa w ust. 4 nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego, określonych w Podrozdziale 7.2 ust. 3.
2) Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia
realizacji przekazu.
Eurotransfer – realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę nominowanych w EUR, z
datą waluty TOMNEXT, spełniających następujące warunki (łącznie):
- rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG,
- bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta,
- bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta,
- określona opcja kosztowa SHA.
Uwaga : Do eurotransferu nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego.
Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym (OVERNIGHT) – dodatkowa opłata do ust. 4 i 5

3.

4.

5.

5,00 zł
9,00 zł
0,3% - nie mniej niż 20,00 zł
i nie więcej niż 150,00 zł
100,00 zł

45,00 zł
75,00 zł

12,00 zł

100,00 zł

6.
Uwaga: Polecenia wypłaty mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę
………..posiadania wolnych środków przez BS na rachunkach nostro.
7.

Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju.

8.

Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w
wykonywaniu przekazów (OUR):
1) przekazy do równowartości 2.500 euro
2) przekazy przekraczające równowartość 2.500 euro

45,00 zł plus koszty
Banków pośredniczących

40,00 zł
80,00 zł

Uwaga: Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia
realizacji przekazu.

Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)

9.

7.2

40,00 zł

Zlecenia różne

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka

1.

Zamiana nominałów banknotów waluty wymienialnej na inny nominał
Czynności niestandardowe (wyjaśnianie wszelkich niezgodności powstałych w toku
realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.)
Zryczałtowana opata pobierana z tytułu ponoszonych przez BS kosztów związanych z
korzystaniem z łączy telekomunikacyjnych.

0,5% - nie mniej niż 5,00 zł

2.
3.

Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę
4.

Uwaga:

100,00 zł
10,00 zł
20,00 zł + VAT

Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg
obowiązującej stawki.

