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BIELSKO-BIAŁA, SIERPIEŃ 2020 



ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 
Zakres czynności bankowych objętych niniejszą regulacją dotyczy wszystkich Klientów 
Beskidzkiego Banku Spółdzielczego. 

 
§ 2. 

Użyte poniżej określenia oznaczają: 
1) Bank – Beskidzki Bank Spółdzielczy, 
2) Taryfa – „Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Beskidzki Bank Spółdzielczy za 

czynności bankowe dla osób fizycznych”, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej regulacji 
oraz „Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Beskidzki Bank Spółdzielczy za czynności 
bankowe dla podmiotów gospodarczych”, stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszej 
regulacji, 

3) Klient − osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, 
4) osoby fizyczne − osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej – rezydenci  

i nierezydenci, 
5) podmioty gospodarcze: 

a) rezydenci, a w szczególności: 

 osoby prawne,  

 jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają 
zdolność prawną, 

 jednostki samorządu terytorialnego, 

 osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym 
osoby będące przedsiębiorcami oraz rolnicy (zobowiązani do prowadzenia ksiąg 
rachunkowych oraz rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych tj. rolnicy, 
których roczne przychody netto ze sprzedaży przekraczają 2 mln euro),  

 organizacje ustanowione dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych  
w tym: stowarzyszenia, fundacje, organizacje polityczne, społeczne, społeczno-
zawodowe, wyznaniowe, 

 oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, które prowadzą 
działalność na terytorium Polski, 

b) nierezydenci, a w szczególności: 

 osoby prawne, inne podmioty instytucjonalne, posiadające zdolność zaciągania 
zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, 

 osoby fizyczne mające zarejestrowaną działalność gospodarczą za granicą, 

 przedsiębiorstwa, oddziały i przedstawicielstwa utworzonych przez rezydentów, 
obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych 
obcych przedstawicielstw oraz misji specjalnych i organizacji 
międzynarodowych, korzystających z immunitetów i przywilejów 
dyplomatycznych lub konsularnych. 
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ROZDZIAŁ II 
ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI  

ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 
 

§ 3. 
Opłaty i prowizje są pobierane niezależnie od innych opłat przewidzianych przepisami prawa 
np.: opłat skarbowych, podatku VAT, zryczałtowanych opłat stanowiących pokrycie 
ponoszonych przez Bank kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych.  

 
§ 4. 

Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku uiszczane są 
poprzez: 
1) pobranie z rachunków w dniu dokonania operacji bankowej – chyba, że umowa stanowi 

inaczej, 
2) wpłatę gotówką w kasie. 

 
§ 5. 

Należne opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na 
zlecenie posiadaczy rachunków prowadzonych w Banku pobierane są z ich rachunku 
bankowego doraźnie lub okresowo.  

 
§ 6. 

Opłaty i prowizje niepobrane w terminach określonych w niniejszej regulacji Bank może pobrać  
w terminie późniejszym. 

 
§ 7. 

Od Klientów nieposiadających w Banku rachunków bankowych, opłaty i prowizje za daną 
usługę/czynność pobierane są w gotówce w kasie Banku wraz z jej wykonaniem, lub w inny 
sposób uzgodniony przez strony.  

 
§ 8. 

Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich 
anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności, z wyjątkiem sytuacji 
wynikających z przepisów prawa. 

 
§ 9. 

Należne prowizje i opłaty pobierane są od zleceniodawcy czynności, chyba że zawarte umowy 
stanowią inaczej.  

 
§ 10. 

Opłat i prowizji nie pobiera się: 
1) od operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy, 
2) od operacji związanych ze spłatą wierzytelności Banku (w tym kredytów i odsetek od 

kredytów), 
3) od wpłat osób fizycznych na rachunki bankowe w sytuacji, gdy z umowy zawartej  
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z posiadaczem rachunku wynika, iż opłatę uiszcza odbiorca należności, 
4) od wpłat z tytułu składek ubezpieczeniowych – dla polis zawartych w ramach 

współpracy Banku z Zakładami Ubezpieczeń, 
5) od wpłat na cele charytatywne, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku 

publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej 
prowadzonej przez te organizacje; warunkiem zwolnienia jest podanie przez 
wpłacającego na dyspozycji numeru KRS organizacji pożytku publicznego, który 
podlega sprawdzeniu na stronie internetowej Ministerstwa Finansów − 
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wyszukiwarki/wyszukiwarka-opp,  

6) za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach  
i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których 
mowa w art. 110 Prawa bankowego. 

 
§ 11. 

1. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w złotych. Do 
wyliczania prowizji i opłat Banku w sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji/opłat 
określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej – stosuje się kurs średni NBP 
ogłoszony w dniu poprzedzającym dokonanie rozliczenia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2.  Do wyliczania prowizji i opłat Banku pobieranych w złotych automatycznie podczas procesu 
przetwarzania w systemie finansowo-księgowym, stosuje się kurs średni NBP z dnia 
ogłoszenia tabeli kursowej, będącego dniem bilansowym w rozumieniu ustawy  
o rachunkowości.  

§ 12. 
Bank nie przyjmuje wpłat z tytułu opłat i prowizji w bilonie walut wymienialnych. 

 
§ 13. 

Opłaty i prowizje niezapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty 
wysłania wezwania do zapłaty, obciążają stronę krajową. 

 

§ 14. 
Przedterminową spłatą pożyczki, kredytu jest spłata kwoty kapitału ponad kwotę wynikającą  
z harmonogramu spłat dla danego miesiąca.  

 

§ 15. 
Nowym podmiotem w myśl zapisów Taryfy jest podmiot, który w dniu złożenia wniosku  
o otwarcie rachunku prowadzi działalność gospodarczą przez okres nie dłuższy niż 1 rok. 

 

§ 16.  
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, przelewy na rachunki w innych bankach krajowych w kwocie  

1 mln zł i powyżej realizowane są w systemie Sorbnet; na wniosek Klienta w systemie 
Sorbnet mogą być realizowane przelewy o wartości poniżej 1 mln zł.  

2. Przelewy na inne rachunki bankowe prowadzone w Banku, na rzecz Urzędów Skarbowych, 
Zakładów Ubezpieczeń Społecznych, Banku Zrzeszającego oraz banków spółdzielczych 
zrzeszonych w Banku Zrzeszającym nie są realizowane w systemie Sorbnet, bez względu na 
kwotę. 

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wyszukiwarki/wyszukiwarka-opp


   

 

5 

§ 17. 
Bank może ustalić indywidualne warunki prowadzenia obsługi bankowej. 
 
 

ROZDZIAŁ III 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 18. 

O zmianach niniejszej regulacji lub Taryfy Bank informuje Klientów:  
1) poprzez wywieszenie informacji w lokalach Banku, 
2) dodatkowo − jeśli tak stanowią umowy zawarte z Klientem, zgodnie z trybem  

i w zakresie przedmiotowym określonym w tych umowach. 
 

§ 19. 
Użycie w Taryfie oznaczenia „---” oznacza brak dostępności danej usługi/produktu. 
 
 

§ 20. 
Bank nie otwiera nowych rachunków funduszy specjalnego przeznaczenia dla rolników 
indywidualnych w złotych. 
 
 

§ 21. 
Warunkiem skorzystania przez podmiot gospodarczy z obsługi rachunku w ramach e-Pakietu 
jest korzystanie z usługi bankowości elektronicznej. 
 

§ 22. 
Warunkiem otwarcia i prowadzenia dla osoby fizycznej rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego e-Konto jest korzystanie z usługi bankowości elektronicznej. 
 

§ 23. 
1. Szczegółowy wykaz prowizji i opłat pobieranych przez Bank za poszczególne czynności 

bankowe dla osób fizycznych zawiera „Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Beskidzki 
Bank Spółdzielczy za czynności bankowe dla osób fizycznych”, stanowiąca Załącznik nr 1  
do niniejszej regulacji.  

2. Szczegółowy wykaz prowizji i opłat pobieranych przez Bank za poszczególne czynności 
bankowe dla podmiotów gospodarczych zawiera „Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez 
Beskidzki Bank Spółdzielczy za czynności bankowe dla podmiotów gospodarczych”, 
stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszej regulacji.  

 
 

Zarząd Beskidzkiego  
Banku Spółdzielczego 


