ROZDZIAŁ I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT
1. Taryfa prowizji i opłat Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w
Pasłęku, zwana dalej „Taryfą” , określa stawki opłat i prowizji, pobieranych od klientów
przez Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku.
2. Prowizje i opłaty od posiadacza rachunku bankowego prowadzonego w B-PBS z s. w
Pasłęku pobierane są z rachunku w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w
gotówce w kasie.
3. Prowizje i opłaty za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie
posiadacza rachunku w B-PBS z s. w Pasłęku, mogą być pobierane okresowo w terminach
uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Od pozostałych klientów prowizje i opłaty pobierane są w gotowce w kasach Banku, w
dniu dokonania operacji bankowej.
5. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji
lub ich anulowania z przyczyn, za które B-PBS z s. w Pasłęku nie ponosi
odpowiedzialności.
6. W przypadku, gdy Taryfa określa górne i dolne granice prowizji i opłat, kierownik
komórki , w porozumieniu z Zarządem lub osobą upoważnioną przez Zarząd , ustala
indywidualną wysokość stawki w podanych granicach, z uwzględnieniem stopnia ryzyka.
7. W indywidualnych przypadkach Zarząd Banku oraz osoby przez Zarząd upoważnione
mają prawo podjąć decyzję w sprawie:
- obniżenia prowizji lub opłaty poniżej stawek określonych w Taryfie,
- całkowitej rezygnacji z pobierania prowizji lub opłaty,
- ustalenia indywidualnego trybu pobierania opłaty lub prowizji w stosunku do klienta.
8. Wszystkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte
umowy stanowią inaczej.
9. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych
oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty
od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu.
10. Prowizje i opłaty pobierane są w złotych. Kwoty pobieranych prowizji i opłat
podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących.
11. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
- wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej,
- wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BPBS z s. w Pasłęku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce,
- wpłat na cele społeczno-użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, PKZP, których
rachunki prowadzi B-PBS z s. w Pasłęku oraz których wniesienie upoważnia
ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku
dochodowym,
- wpłat i przelewów na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z
posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności.
12. W przypadku dokonywania wpłat kasowych bądź składania poleceń przelewu na
zastępczym druku wpłaty/przelewu udostępnionym przez Bank, opłatę powiększa się o
0,10 zł

