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Rozdział 1 Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat 

§ 1  

Banku Spółdzielczym Grodków – Łosiów z siedzibą w Grodkowie, zwany dalej Bankiem, po-
biera opłaty i prowizje za czynności bankowe dla Klientów Banku zgodnie z niniejszą Taryfą 
opłat o prowizji. 

§ 2  

Opłaty i prowizje ustalane są w złotych polskich. 

§ 3  

Opłaty i prowizje pobierane są: 

1) W dniu złożenia dyspozycji lub 

2) W dniu wykonania operacji lub 

3) Cyklicznie ostatniego dnia danego miesiąca lub/i pierwszego dnia roboczego danego mie-
siąca lub 

4) W innych terminach wskazanych w niniejszej Taryfie opłat i prowizji przy poszczególnych 
opłatach i prowizjach lub w umowach zawartych pomiędzy Klientem a Bankiem 

§ 4  

Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi. 

§ 5  

Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa Zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony 
nie umówiły się inaczej. 

§ 6  

Niezależnie od prowizji i opłat bankowych określonych w niniejszej Taryfie, Bank pobiera 
również prowizje i opłaty na rzecz banków (krajowych i zagranicznych) pośredniczących w 
wykonywaniu zlecenia, zgodnie z obowiązującymi taryfami tych banków, lub według odrębnie 
zawartych porozumień. 

§ 7  

1. Prowizje i opłaty za wykonywane czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar ra-
chunku, którego dotyczą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie pro-
wizji/opłat w ciężar innego rachunku Klienta, zgodnie z jego dyspozycją lub w formie wpła-
ty gotówkowej. 

2. Opłaty i prowizje od Klientów nie posiadających w Banku rachunku uiszczane są w formie 
gotówkowej. 

§ 8  

Opłata za monit pobierana jest w przypadku każdej korespondencji kierowanej do Klienta, 
która w swej treści zawiera upomnienie lub wezwanie Klienta w związku z nieterminowym 
regulowaniem wobec Banku zobowiązań wynikających z zawartych umów. 

§ 9  

W przypadku stwierdzenia braku środków na rachunku lub braku limitu kredytowego w ra-
chunku, na pokrycie prowizji/opłat, Bank zawiesza kwotę zaległej prowizji/opłaty na koncie o 
symbolu przejściowym. Bank pobierze zaległą prowizję/opłatę z chwilą stwierdzenia wpływu 
na rachunek Klienta. 

§ 10  

Za inne czynności i usługi nie przewidziane w taryfie BS pobiera opłatę w wysokości ustalonej 
w indywidualnej umowie z Klientem. 

§ 11  

W indywidualnych przypadkach dopuszcza się możliwość stosowania innych prowizji i opłat 
niż przewidzianych w taryfie, ustalonych w umowie z Klientem. 



§ 12  

Bezgotówkowo pobiera się prowizję od wpłat gotówkowych na rachunek bieżący, jeżeli zlece-
niodawca jest jednocześnie odbiorcą wpłaty (od każdej wpłaty na koniec dnia operacyjnego). 
Jeżeli natomiast zleceniodawca wpłaty jest inny niż odbiorca, to prowizję od wpłaty na rachu-
nek bieżący pobiera się gotówkowo od zleceniodawcy w momencie wpłaty. 

§ 13  

Bank nie pobiera prowizji i opłat: 

1) Od wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków instytucji niekomercyjnych działających na 
rzecz gospodarstw domowych prowadzonych przez Bank, za wyjątkiem rachunków 
Wspólnot Mieszkaniowych 

2) Od wpłat związanych ze spłatą zobowiązań wobec Banku.  

3) Od wpłat na cele charytatywne. 

4) Od realizacji czeków do rozrachunku wystawionych przez Posiadaczy rachunków 
oszczędnościowo-rozliczeniowych w Banku i jego placówkach.  

5) Opłat za prowadzenie rachunków Kas Zapomogowo-Pożyczkowych w Oddziale Banku w 
Grodkowie. 

6) z rachunków Kas Zapomogowo-Pożyczkowych , za wyjątkiem opłat za prowadzenie ra-
chunku, w Oddziałach  Banku : Łosiów, Lewin Brzeski i  Olszanka. 

7) Opłat za prowadzenie rachunków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Od-
dziale Banku w Grodkowie. 

8) z rachunków  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, za wyjątkiem opłat za pro-
wadzenie rachunku w Oddziałach Banku : Łosiów, Lewin Brzeski i Olszanka . 

9) Za zamianę krajowych znaków pieniężnych dla Klientów posiadających rachunek w Ban-
ku. 

10) Za wypłatę, do wysokości dziennego limitu wypłat gotówkowych, z rachunku, do którego 
wydano kartę płatniczą, w Oddziałach lub Punktach Kasowych Banku wyposażonych w 
bankomat w czasie awarii bankomatu. 

§ 14  

Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i 
wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera 
opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Opłata będzie 
pobierana od 01.02.2015r. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej reali-
zowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką 
formę realizacji zlecenia płatniczego. 

§ 15  

Dla wszystkich kart VISA punkty, w których zaznaczono sposób pobierania prowizji w formie 
Uwagi dotyczą prowizji pobieranych ręcznie w systemie lokalnym banku. Pozostałe prowizje 
pobierane będą przez system zrzeszeniowy na koniec okresu rozliczeniowego karty. 
  


