I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH
1. Bank Spółdzielczy w Zgierzu, zwany dalej Bankiem, pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe, świadczone zgodnie
z zasadami i w wysokościach określonych w niniejszej "Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe" zwanej dalej Taryfą.
2. Opłaty i prowizje są naliczane i pobierane:
1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;
2) za czynności bankowe dokonane w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, obciążenie rachunku
nastąpi w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego lub w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca
kalendarzowego;
3) zgodnie z zawartą umową.
3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłaty bilonu, Bank przelicza kwotę na złote
polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.
4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach "od", "do" wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest
indywidualnie w podanych granicach.
5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji
i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane
według analogicznych zasad.
7. Za operacje dewizowe pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe
przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne.
8. Opłaty i prowizje na rachunkach bankowych w walutach wymienialnych ustalane są w złotych. W przypadku, gdy podstawę naliczania
prowizji i opłat stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w złotych pobierana jest w walucie obcej, do przeliczania
stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności.
9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem,
bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.
11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży
produktu/usługi, której dotyczy.
12. Wszystkie odnośniki/przypisy prezentowane dla danej stawki w niniejszej Taryfie stanowią jej integralną część.
13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów
zawieranych z Bankiem.

