Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Banku
Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018
z dnia 08 listopada 2018 roku

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.

0,50 % wartości bilonu nie mniej jak 10,00 zł
0,60 % jednak nie mniej niż 2,50 zł
0,60 % jednak nie mniej niż 3,00 zł

0,50 % wartości nie mniej niż 5,00 zł

0,50 %
jednak nie mniej niż 3,00 zł

40,00zł
za każde zaświadczenie
25,00 zł
za każdą zbiorczą informację
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ROZDZIAŁ II
Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych
2.1
2.2
2.3

2.4
a.
b.
c.
2.5
a.
b.
2.6
2.7
2.8

2.9
2.10
2.11

Za przechowywanie w depozycie bankowym książeczek oszczędnościowych
/od każdego dokumentu/
Za przechowywanie w depozycie bankowym papierów wartościowych /akcji,
obligacji itp. /od każdego deponowanego dokumentu/
Za przechowywanie w depozycie bankowym duplikatów kluczy jednostekposiadaczy rachunków /od każdego depozytu/
Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc. Opłata nie dotyczy
wymienionych depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytu oraz z
urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości.
Za przechowywanie w depozycie bankowym przedmiotów wartościowych
/kosztowności/
Do 7 dni włącznie
Do 30 dni włącznie
Za każde rozpoczęte 30 dni
Za wynajem skrytek sejfowych oraz od każdej przyjętej na przechowywanie
kasety
Dziennie do 30 dni włącznie /za jedną skrytkę i jedną kasetę/
Powyżej 30 dni /za jedną skrytkę i jedną kasetę/
Za zagubienie przez klienta klucza od skrytki sejfowej
Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca
nocnego oraz worek do monet
Przedstawienie weksla do zapłaty
Opłata pobierana jest przez Bank Spółdzielczy w Mławie /domicyliat/ od
głównego dłużnika wekslowego
Złożenie weksla do dyskonta /opłatę pobiera Bank Spółdzielczy w Mławie
dokonujący oceny weksla/
Przyjęcie weksla do dyskonta /prowizję pobiera Bank Spółdzielczy w Mławie
dokonujący zdyskontowania weksla/
Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia /prowizję pobiera się
od głównego dłużnika wekslowego lub podawcy weksla albo od banku , który
zdyskontował weksel/

30,00 zł miesięcznie
5% wartości
30,00 zł miesięcznie

0,3 % wartości
0,5 % wartości
0,6 % wartości

10,00 zł
15,00 zł
50,00 zł
według ceny zakupu dokonanego przez Bank
20,00 zł

10,00 zł
2,00 % sumy wekslowej
1,00 % sumy wekslowej
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2.12

Przyjęcie niezdyskontowanego weksla do inkasa /opłatę pobiera się od
głównego dłużnika wekslowego/

10,00 zł
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