POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Bank pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie
wymienialnej, zwaną dalej taryfą obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Bytowie" .
2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają:
1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z Bankiem lub Banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych,
obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał www) i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy,
2)SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,
3) środek identyfiakcji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, hasło SMS;
4) Bank - Bank Spółdzielczy w Bytowie.
3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
4. Kwoty prowizji nalicza się z dokładnością do 1 grosza.
5. Prowizje i opłaty podane są w stawakch brutto, cyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
7. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
8. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta,
zgodnie z dyspozycją klienta.
9. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
1) niezwłocznie, w dniu zlożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem.
10. Opłaty cykliczne, o których mowa w pkt 9 ppkt 2, pobierane są w następujących termianch:
1) 7 dnia każdego miesiąca - w przypadku miesięcznych opłat za prowadzenie rachunków i użytkowanie kart,
2) 7 dnia ostatniego miesiąca kwartału - w przypadku kwartalnych opłat za prowadzenie rachunku,
z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne, kwartalne pobierane są proporcjonalnie za okres korzystania z usługi świadczonej przez Bank. Jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem okresu za który pobrano
opłaty, opłaty są zwracane w części za niewykorzystany okres.
Uwaga: Jeżeli 7 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy prowizja pobierana jest następnego dnia roboczego.
11. Opłaty roczne pobierane z góry od klientow indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przez upływem roku od pobrania opłaty.
12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty tranakscji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania
poszczególnych kart płatniczych.
14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulamianch albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujacych się w ofercie Banku.
15. W umowie strony mogą inaczej określić zasady lub stawki pobieranych opłat.
*) Usługa niedostępna w ofercie Banku. O wprowadzeniu usługi do oferty Bank powiadomi posiadacza rachunku w odrębnym komunikacie.
1) stawka VAT wynosi 23%

Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych należy rozumieć:
1) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;
2) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj
dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);
3) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego
dostawcę;
4) polecenie przelewu w walucie obcej - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy
odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro;
5) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
6) powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;
7) prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków piniężnych konsumenta oraz wykonywanie
transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;
8) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowna przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach
rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektornicznej;
9) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegajaca na wykonywnaiu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy uzyciu karty debetowej na
terytorium innego państwa czlonkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;
10) transagraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pienieżnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium
innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
11) wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;
12) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo
rachunku płatniczego płatnika;
13) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub
usługach świadczonych konsumentowi;
14) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
15) wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;
16) usługa bankowości elektronicznej - usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności
bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
17) zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy
odbiorcy.
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