
1. Skup i sprzedaż walut obcych bez prowizji

1. Otwarcie rachunku

2. Otwarcie rachunku bez wniesienia wpłaty 25,- - -

3. Likwidacja rachunku przed upływem 30 dni od daty otwarcia 25,- - -

4. Prowadzenie rachunku:
    a) osoby fizyczne

   b) podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne 15,- - -

5. Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwa, adres)

6. Ustanowienie, zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

7. Wystawianie zaświadczeń o stanie środków na rachunku 15,- - -

8. Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty)
    a) osoby fizyczne - w przypadku, gdy suma operacji w danym dniu przekroczy
        równowartość 10.000 USD wg kursu średniego NBP

   b) podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne

9. Dyspozycja na wypadek śmierci
     a)  zmiana dyspozycji 20,- - -

     b)  odwołanie dyspozycji 20,- - -

10. Odsprzedaż środków znajdujacych się na rachunkach walutowych dla 0,05% 10,- 100,-
     podmiotów gospodarczych - od kwoty operacji

11. Sporządzanie wyciągów bankowych

12. Przekazywanie pocztą wyciągów bankowych (raz w miesiącu)

1. Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę20,- - -

2. Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku 5,- (miesięcznie)

3. Zryczałtowana opłata  pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych 10,- - -
     z korzystaniem z łącz telekomunikacyjnych

4. Potwierdzanie zgodności podpisów 20,- - -

5. Inne
    b) usługi pocztowe krajowe 

    c) usługi pocztowe zagraniczne 

    d) kurier na życzenie klienta

                               Usługi pocztowe krajowe i zagraniczne za przesyłki o wadze powyżej
                               10 gram należy pobierać wielokrotność

3,- (do 10 gram)

8,- (do 10 gram)

zgodnie z fakturą

0,5%

0,5% min. 4,-

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

Załącznik do Uchwały nr 11/2006

         z dnia 31.01.2006r.
Zarządu Banku Spółdzielczego w Kościanie

bez prowizji

I.  Skup i sprzedaż wartości dewizowych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe - waluty wymienialne

WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI

STAWKA
Podstawowa     Minimalna        Maksymalna

II. InkasoIII. Akredytywa dokumentowaIV. Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnychUWAGA!V. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale 
II. Rachunki walutowe

III. Zlecenia różne

W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową należy do przeliczenia równowartości PLN stosować kursy 
średnie NBP z dnia transakcji

Przewiduje się indywidualne opłaty (wg. umowy z klientem) za inne czynności nie wymienione w Taryfie 
prowizji i opłat

UWAGA!

UWAGA!

IX. Rachunki LOROUWAGA!Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe-waluty wymienialneSTAWKA

UWAGA!

VIII. Operacje gotówkowe w EURO i w walutach krajów UGW( Unii Gospodarczo-Walutowej) -UWAGA!VIII. Operacje gotówkowe w EURO i w walutach krajów UGW( Unii Gospodarczo-Walutowej)UWAGA!


