
Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w 
Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 08 sierpnia 2017 r. 

L.p. Rodzaj usługi (czynności)  Stawka obowiązująca  
RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 
1. Otwarcie rachunku lokaty bez opłat 

  

2. Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 
  

3. Wpłaty na rachunek lokaty bez opłat 
  

4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: 
4.1 W Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym, bez opłat 
4.2 W innych bankach: 

  a) w systemie ELIXIR 2,50 zł 
  b) w systemie SORBNET  30,00 zł 

  

5.1 Wypłata gotówki z rachunku  w kwocie do 24.999,99 zł bez opłat 

5.2 Wypłata gotówki z rachunku  w kwocie 25.000, 00 zł i powyżej  0,05 % nie więcej niż 50,00 zł            
(nie dotyczy wypłat awizowanych  nie 

później niż do godziny 11. 00 na 1 
dzień roboczy przed planowaną 

wypłatą) 
  

6. Likwidacja lokaty 5,00 zł 
  

DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 
1. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, odpisu potwierdzenia przelewu 5,00 zł 

  

2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku:  

  a) zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku 20,00 zł 

  b) zaświadczenia o posiadaniu, stanie rachunku lub o obrotach 50,00 zł 
  

3. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza rachunku: 
  a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 2,00 zł 
  b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 2,00 zł 

  

4. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych: 
dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ 
na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) 
mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach 
bankowych w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym prowadzącym 
rachunek podmiotu 

50,00 zł 

  

5. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np.: 
regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, 
akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na 
rachunku określanego salda, itp. - wg indywidualnych dyspozycji klienta 

15,00 zł 

  

6. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu 
pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem 

bez opłat 

  

7. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku bez opłat 



  

8. Wysyłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnienia z tytułu 
powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku bankowym 
oraz wezwania do dostarczenia określonych w umowie kredytowej 
dokumentów (kwota płatna od każdego wysłanego monitu) 

20,00 zł 

  

9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 
tytułu - za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji 

15,00 zł 

  

10. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych  
rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów  
– za każdą zawartą umowę: 
  a) z Bankiem Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym, bez opłat 
  b) z innymi bankami. 0,50% min. 20,00 zł 

max. 100,00 zł 
  

11. Potwierdzenie wykonania blokady środków 10,00 zł 
  

12. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło bez opłat 

 


