Taryfa opłat i prowizji w złotych - Obrót dewizowy
Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014
Zarządu Banku Spółdzielczego Bytom
z dnia 08.05.2014r.
Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca

1

A. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym , otrzymywanych z banków krajowych i
zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno - rentowe
Przelewy SEPA2
3
Przelewy regulowane
4
Polecenie wypłaty
Opłata "Non-STP" - opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu
wykonania polecenia wypłaty:
– kodu BIC banku beneficjenta lub
– numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane
do kraju, w którym ten standard obowiązuje.
Uwaga : opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3

1.
2.
3.
4.

5.

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na
zlecenie BS
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku Spółdzielczego Bytom
B. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym
Przelewy SEPA
Przelewy regulowane
Polecenie wypłaty
Uwaga: niezależnie od prowizji Bank pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących
określone w pkt 8, w przypadku opcji kosztowej "OUR"
Opłata "Non-STP" - opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu
wykonania polecenia wypłaty:
– kodu BIC banku beneficjenta lub
– numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane
do kraju, w którym ten standard obowiązuje.
Uwaga : opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3
Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym:
Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 5.1 i 5.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej
zgodnie z pkt. 2-3

1.
2.
3.

4.

5.

5.1 W EUR, USD i GBP:
- w trybie "pilnym"
- w trybie "przyspieszonym"
5.2. W trybie "przyspieszonym" w PLN
Zmiany /korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie
BS

6.

7,00 zł
10,00 zł.
10,00 zł.

30,00 zł.

75,00 zł. + koszty banków trzecich

7,00 zł
10,00 zł.
10,00 zł.

30,00 zł.

80,00 zł.
50,00 zł.
50,00 zł.
75,00 zł + koszty banków trzecich

7.
Wydanie na prośbę BS zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym
10,00 zł.
Uwaga: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej
50,00 zł.
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane "z góry" od poleceń wypłaty
C. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym
75,00 zł + koszty banków trzecich

8.

1

2

Przekaz w obrocie dewizowym:
Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA.
Przelew SEPA:
Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i
Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:

1) waluta transakcji EUR;
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2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer beneficjenta w standardzie IBAN, poprzedzony kodem kraju, w którym jest on
prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego
jest kierowany przekaz;
3) występuje opcja kosztowa "SHA";
4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na
stronie internetowej www.bankbps.pl).
Przelew regulowany:
Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek
beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany
na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki:

1) waluta transakcji EUR;

4

2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000,00;
3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer beneficjenta w standardzie IBAN, poprzedzony kodem kraju, w którym jest on
prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code) , do
którego jest kierowany przekaz;
4) występuje opcja kosztowa "SHA".
Polecenie wypłaty:

Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie
wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

