Pozostałe opłaty
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wpłaty gotówkowe:

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

naliczana od wpłacanej
kwoty

a) za towary i usługi

0,5 % nie mniej niż 3,50 zł

b) na Urząd Skarbowy

0,5% nie mniej niż 5,00 zł

c) na ZUS, KRUS

0,5% nie mniej niż 7,00 zł

d) na Urząd Gminy Pszczółki i Urząd Gminy Suchy Dąb

0,3% nie mniej niż 2,50 zł.

e) okazjonalne ( inne niż wymienione wyżej)

0,5% nie mniej niż 10,00 zł.

f) na działalność pożytku publicznego

bez opłat

(fundacje i stowarzyszenia w celach charytatywnych)
25,00 zł.

g) realizowane w systemie SORBNET
h) realizowane w systemie Express Elixir

0,55 % wartości wpłaty nie mniej niż 10,00 zł. nie
więcej niż 120,00 zł.

i) realizowane w systemie BLUE Cash

0,6 % wartości wpłaty nie mniej niż 10,00 zł. nie
więcej niż 18,00 zł.

Zamiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały do 50 szt.

od wartości operacji

bez opłat

Zamiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały powyżej 50 szt.

od wartości operacji

3 % wartości nie mniej niż 9,00 zł

2.

3.
Za blokadę środków n rachunkach klientów( na rzecz innego Banku i innych instytucji np.. Urzędu Skarbowego,
4. Urzędu Celnego)

5.

0,50 % wartości blokady nie mniej niż10,00 zł i nie
więcej niż 500,00 zł.
0,50 % kwoty ni mniej niż 3,50 zł

Wypłata z konta ''zobowiązania wobec klientów'' z wyłączeniem wypłat związanych z nadpłatami kredytów
od każdej czynności

20,00 zł

7. Przedstawienie weksla do zapłaty. UWAGA! opłata pobierana jest od głównego dłużnika wekslowego

za każdy weksel

15,00 zł.

8. Złożenie weksla do dyskonta. UWAGA! Opłata pobierana jest od podawcy weksla

za każdy weksel

15,00 zł.

6.

Inne czynności lub usługi nie wymienione w taryfie

9.

Zastrzeżenie w systemie MIG-DZ dokumentu tożsamości, czeków/blankietów czekowych, książeczek
oszczędnościowych, numeru ROR, itd.

10.

opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały
tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c.

10,00 zł.
za każdą zbiorczą
informację

25,00 zł.

