Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Banku
Spółdzielczego w Mławie Nr 21/2020
z dnia 14 kwietnia 2020 roku
Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej
ROZDZIAŁ I

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

POZOSTAŁE OPŁATY
Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Mławie i
pozostałe banki w bilonie powyżej 100 sztuk
Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach /nie dotyczy
indywidualnie zawartych umów z klientami/
Wpłaty gotówkowe dotyczące składek ZUS, Urzędu Skarbowego oraz podatków lokalnych
samorządu terytorialnego
Wysokość prowizji należnej od wpłat gotówkowych nalicza pracownik przyjmujący dowód
wpłaty. Kwotę prowizji wpisuje na wszystkich odcinkach dokumentów.
Za wymianę krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały
Opłaty nie pobiera się, jeżeli zamianie podlega nie więcej niż 20 sztuk znaków pieniężnych.
Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych /stawki mają zastosowanie do wypłat
dokonywanych z konta „Inne sumy do wyjaśnienia” i od wypłat gotówkowych na podstawie
innych dokumentów kasowych/.Opłatę od wypłat gotówkowych pobiera się gotówkowo poprzez
wpłatę do kasy.

1.6

Wydanie zaświadczenie na wniosek klienta

1.7

Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz
osobom fizycznym, które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym
nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c.
Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku w przypadku niepobrania kwoty
awizowanej wypłaty.
Dokonaniu wypłaty kwoty wymagającej awizowania bez wcześniejszego zgłoszenia
Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu
podania przez wpłacającego nie będącego klientem Banku błędnego numeru rachunku bankowego
odbiorcy

1.8
1.9
1.10

0,50 % wartości bilonu nie mniej jak 10,00 zł
0,60 % jednak nie mniej niż 4,00 zł
0,60 % jednak nie mniej niż 4,00 zł

0,50 % wartości nie mniej niż 10,00 zł
0,60 %
jednak nie mniej niż 5,00 zł

100,00zł
za każde zaświadczenie
50,00 zł
za każdą zbiorczą informację
0,5 % nie mniej jak 50,00 zł za każdą
dyspozycję
20 zł za każdą dyspozycję
50,00 zł za każdą dyspozycję
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