ROZDZIAŁ I

Zasady pobierania prowizji i opłat

1.

Bank Spółdzielczy w Halinowie, zwany dalej BS pobiera prowizje i opłaty za czynności bankowe od klientów
instytucjonalnych i klientów indywidualnych zgodnie z niniejszą „Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Halinowie” zwaną dalej Taryfą.

2.

Użyte w niniejszej Taryfie określenia oznaczają:
1) elektroniczny kanał dostępu – sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych obejmujących w szczególności serwis internetowy (kanał www) i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy,
2) kraj – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) – zrzeszenie, które tworzą SGB - Bank S.A. oraz banki spółdzielcze,
które zawarły z nim umowy zrzeszenia,
4) BS – Bank Spółdzielczy w Halinowie i jego jednostki organizacyjne,
5) Taryfa prowizji i opłat – Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w
Halinowie,
6) waluty obce – znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym,
a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR),
7) waluty wymienialne – waluty obce państw spełniających wymagania art. VIII statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ogłaszane przez Prezesa NBP w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
8) dewizy – papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych,
9) pakiet taryfowy – zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,
10) środki identyfikacji elektronicznej – zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do
systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności pendriv’e z zapisanym certyfikatem, login i hasło,
karta haseł jednorazowych i kody SMS.

3.

Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

4.

Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5
grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.

5.

Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.

6.

Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji
lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej lub bezgotówkowej.

7.

Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta,
zgodnie z dyspozycją klienta.

8.

Prowizje i opłaty pobierane są:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a BS.

9.

Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:
1) do 19 dnia każdego miesiąca – w przypadku opłat za prowadzenie rachunków,
2) w ostatnim dniu każdego miesiąca – w przypadku pozostałych opłat,
z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu
rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez BS, a opłaty roczne są
zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od
pobrania opłaty.

10. Pakiety dla klientów indywidualnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:
1) Unikonto Net - dla klientów indywidualnych dokonujących samodzielnej obsługi w oparciu o elektroniczne kanały dostępu i urządzenia samoobsługowe,
2) Unikonto Student – dla klientów indywidualnych do 30 roku życia,
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3) Unikonto Standard – dla klientów indywidualnych, których zadeklarowane wpływy miesięczne na rachunek nie przekraczają 2.000,00 zł,
4) Unikonto Silver - dla klientów indywidualnych, których zadeklarowane wpływy miesięczne na rachunek
wynoszą powyżej 2.000,00 zł do 3.500,00 zł,
5) Unikonto Gold – dla klientów indywidualnych, których zadeklarowane wpływy miesięczne wynoszą
powyżej 3.500,00 zł,
6) Unikonto Senior – dla klientów indywidualnych korzystających ze świadczeń emerytalnych,
7) Unikonto Walutowe – rachunek otwierany i prowadzony dla klientów indywidualnych w euro (EUR) i
dolarach amerykańskich (USD).
11. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:
1) Biznes Net - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie
spółki cywilnej, preferujących obsługę rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu i
urządzeń samoobsługowych ,
2) Mój Biznes - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz innych podmiotów niezależnie od ich formy prawnej, o ile korzystają z uproszczonych form księgowości,
3) Biznes Plus - dla klientów instytucjonalnych prowadzących pełną księgowość oraz instytucji samorządowych,
4) Agro - dla rolników indywidualnych, właścicieli i dzierżawców gospodarstw rolnych,
5) Non Profit - dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego,
6) Wspólnota - dla wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów zarządzających nieruchomościami.
12. W odniesieniu do klientów instytucjonalnych, w momencie zmiany oferty opłaty lub prowizje należne Bankowi za usługi świadczone przez Bank na podstawie umowy rachunku, z tytułu opłat miesięcznych za prowadzenie rachunków bankowych oraz udostępnienie usług bankowości elektronicznej będą pobierane z rachunku, z tym zastrzeżeniem, że do końca bieżącego cyklu rozliczeniowego opłaty lub prowizje będą pobierane
według stawek obowiązujących dla rachunku sprzed zmiany oferty, natomiast począwszy od pierwszego dnia
kolejnego cyklu rozliczeniowego - według stawek obowiązujących dla rachunku po zmianie oferty. W przypadku pozostałych czynności opłaty lub prowizje będą pobierane według stawek obowiązujących w momencie
rozliczenia transakcji dla danego rachunku.
13. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach na wniosek klienta, Zarząd Banku może podjąć decyzję o okresowym obniżeniu lub zwolnieniu od pobierania prowizji i/lub opłat przewidzianych w Taryfie opłat i prowizji
pod warunkiem uzasadnienia konkurencyjnego i ekonomicznego oraz gdy czynności bankowe dotyczą działalności charytatywnej lub użytku publicznego.
14. Bank nie pobiera opłat miesięcznych za prowadzenie rachunków bankowych, udostępnienie usług bankowości
elektronicznej oraz używanie kart debetowych w przypadku braku obrotów na rachunku, przez co najmniej 6
miesięcy i utrzymywanie się salda debetowego.
15. Wysokość prowizji i opłat określa upoważniony pracownik BS umieszczając na dokumencie bankowym adnotację określającą kwotę prowizji i opat, albo podstawę zwolnienia z zapłaty prowizji i opłat.
16. Poza opłatami i prowizjami wymienionymi w niniejszej Taryfie opłat i prowizji pobiera się:
1) opłaty i prowizje pobrane przez banki krajowe i zagraniczne pośredniczące przy wykonaniu zlecenia,
2) zryczałtowane opłaty i prowizje stanowiące pokrycie kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych w obrocie krajowym i zagranicznym,
3) opłaty za przesyłki przekazane na zlecenie klienta pocztą kurierską.
17. Prowizje i opłaty za czynności bankowe nie są pobierane od:
1) operacji związanych ze spłatą zobowiązań wobec BS, bez względu na ich formę (w tym kredytów i odsetek
od kredytów za wyjątkiem spłat kredytu w rachunku bieżącym),
2) wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych,
3) wpłat gotówkowych wiążących się z zamknięciem rachunku prowadzonego przez BS.
18. Usługi i produkty wycofane z oferty i obecnej Taryfy są dostępne jedynie dla tych Klientów, którzy korzystają
z wycofanych produktów na podstawie dotychczas zawartych umów.
19. Dla ustalenia równowartości prowizji i opłat w innej walucie niż określona w Taryfie stosuje się kurs średni
NBP. Opłaty i prowizje podane w PLN pobierane są z rachunków walutowych w walucie rachunku lub z innego rachunku klienta, o ile strony umówiły się w ten sposób i przeliczane są na PLN wg kursu średniego NBP z
dnia pobrania prowizji.
20. Kwoty opłat i prowizji określone w niniejszej Taryfie są kwotami netto i są każdorazowo powiększane o podatek VAT (wg stawki obowiązującej w chwili pobrania opłaty i/lub prowizji) w sytuacji, gdy z powszechnie
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obowiązujących przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek zapłacenia podatku od towarów i usług od
poszczególnej opłaty i/lub prowizji wskazanej w treści Taryfy.
21. Wpłaty i wypłaty walutowe realizowane są tylko w banknotach. Kwoty należne beneficjentowi w bilonie przeliczane są na złote po kursie średnim, wg obowiązującej Tabeli bez pobierania prowizji za przewalutowanie.
22. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
23. Prowizje za operacje kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po
przeliczeniu na zasadach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
24. Nie pobiera się opłat za udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych
na żądanie osób, o których mowa w art. 105 ust.1 pkt 2 Prawa bankowego i innych przepisach prawa, z zastrzeżeniem udzielania informacji innym bankom oraz innym instytucjom w zakresie określonym w art. 105
ust. 1 pkt 1, 1a, 1b, 1c Prawa bankowego.
25. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach lub umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie BS.
26. Jednostki organizacyjne BS podają do publicznej wiadomości informacje o wysokości prowizji i opłat za
czynności bankowe pobierane przez Bank poprzez wywieszenie ich w swoich lokalach w miejscach ogólnie
dostępnych oraz umieszczenie na stronie internetowej Banku www.bshalinow.pl.
27. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku
do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
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