
 
Załącznik nr 5 do Taryfy prowizji i opłat bankowych  

BS w Brodnicy dla klientów instytucjonalnych   

 
 
Czynności kasowe, depozytowe i pozostałe usługi 

 

Czynności kasowe 

      1 Wpłata gotówki w złotych na rachunek prowadzony w innym banku  0,50% min. 15,00 zł 

2 
Wpłata gotówki w złotych i/lub w walucie obcej na rachunek prowadzony w Banku, nie będąca wpłatą 
własną1 0,25% min. 10,00 zł 

3 Wpłata gotówki w złotych na rachunki pomocnicze banków spółdzielczych, od kwoty odprowadzeń 0,05% min. 2,50zł 

4 Wypłata gotówki z rachunków pomocniczych banków spółdzielczych, od kwoty zasileń 0,05%  

5 Wypłata gotówki z konta „Zlecenia do wypłaty”, od kwoty wypłaty 0,50% 

6 Wymiana krajowych znaków pieniężnych  jednego nominału  na inne nominały 0,50% wartości  min. 50,00 zł 

7 Wymiana banknotów waluty wymienialnej jednego nominału na inne nominały  0,50% wartości  min. 50,00 zł 

     8  Wymiana banknotów wycofanych z obiegu po dniu 01 stycznia 1997 r. 0,00 zł 

9 Wymiana banknotów zniszczonych na obiegowe 0,00 zł 

10 Skup i sprzedaż walut wymienialnych 0,00 zł 

 Czynności depozytowe 

1 Depozyty wartościowe i rzeczowe 

1.1  przechowywanie  depozytu 2) 

 

a) kluczy / duplikatów kluczy - rocznie 100,00 zł 

b) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) 1% wartości , min. 5,00 zł  

c) innych dokumentów - miesięcznie 50,00 zł  

1.2 przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za depozyt 50,00 zł  

2 Skrytki depozytowe - udostępnienie skrytki depozytowej: 

2.1 miesięcznie  
50,00 zł 

2.2 rocznie 
500,00 zł 

3 Wydanie nowych – dorobionych -  kluczy do skrytki depozytowej w miejsce utraconych lub uszkodzonych z 
winy klienta  
  

1000,00 zł 

     Obowiązuje od 30.09.2022 r.  

 
Wszystkie stawki zawarte w Taryfie prowizji i opłat są stawkami brutto. 
 

1 Bank nie przyjmuje wpłat w bilonie walut obcych. 
2 opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z 

Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej; 


