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Zasady pobierania prowizji i opłat  bankowych 

 
1. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów instytucjonalnych, 

zwana dalej Taryfą prowizji i opłat ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w 
Oddziałach Banku Spółdzielczego w Brodnicy, zwanego dalej Bankiem. 

2. W przypadku braku odmiennych zapisów umownych prowizje i opłaty pobierane są: 
1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym klient złożył dyspozycję wykonania usługi, 
2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, 
3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego, 

3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat 
bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie według kursu średniego NBP ogłoszonego przez NBP 
w dniu poprzedzającym dokonanie wypłaty i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 

4. Wszelkie prowizje i opłaty  bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy 
stanowią inaczej. 

5. Prowizje i opłaty należne Bankowi pobierane są z rachunku bankowego Klienta w ramach wolnych 
środków, a w przypadku ich braku z pierwszego  wpływu środków na rachunek bankowy. 

6. Bank może przyjąć należną prowizję i opłatę w formie wpłaty gotówkowej.  
7. W przypadku, gdy Taryfa prowizji i opłat określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do”, 

„od…do” wysokość pobieranych prowizji i opłat ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 
8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach 

ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji 
dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg 
analogicznych zasad. 

9. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty  
i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia 
oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 

10. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji 
stanowi kwota w walucie obcej, prowizja/opłata w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP 
ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym pobrania należności. 

11. W przypadku, gdy umowy wprowadzające preferencyjne linie kredytowe, zawarte z Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub innymi podmiotami publicznymi, określają inne stawki 
prowizji i opłat niż określone w Taryfie prowizji i opłat, bądź przewidują niepobieranie niektórych 
prowizji i opłat, stosuje się ustalenia wynikające z tych umów. 

12. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 
13. W przypadku awarii systemów bankowości elektronicznej powstałych z przyczyn leżących po  

stronie Banku, wszelkie opłaty  z tytułu standardowej obsługi  rachunku bankowego pobierane są 
według stawek obowiązujących dla bankowości elektronicznej. 

14. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie prowizji i opłat Bank ustala opłatę/prowizję we 
własnym zakresie bądź wyraża zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 

15. Taryfa prowizji i opłat nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie 
prowizji i opłat nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

16. Taryfa prowizji i opłat ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne 
postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 

17. Szczegółowe stawki prowizji i opłat zawarte są w załącznikach do niniejszej Taryfy. 
1) Załącznik nr 1 – Rachunki bankowe, 
2) Załącznik nr 2 – Mieszkaniowe rachunki powiernicze, 
3) Załącznik nr 3 - Działalność kredytowa i pożyczkowa,  
4) Załącznik nr 4 – Transakcje dewizowe, 
5) Załącznik nr 5 – Czynności kasowe, depozytowe i pozostałe usługi. 

 


