Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/21/2018
Zarządu Banku Spółdzielczego w Suchedniowie
z dnia 03.07.2018r.

KOMUNIKAT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUCHEDNIOWIE W ZAKRESIE
OBSŁUGI RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH
OBOWIĄZUJĄCY OD 03.07.2018r.

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie prowadzi następujące rachunki bankowe:
I. w PLN:
1. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Standard, (w tym potwierdzonych
książeczką oszczędnościową):
a) prowadzone na okres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, miesięcy, oprocentowane wg. zmiennej/stałej
stopy procentowej,
b) prowadzone na okres 24 i 36 miesięcy, oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej,
c) minimalna kwota wpłaty – 100,00 PLN.
2. Rachunki terminowych internetowych lokat oszczędnościowych w PLN:
a) prowadzone na okres 10, 30, 60, 90 dni, oprocentowane wg. zmiennej/stałej stopy
procentowej,
b) minimalna kwota wpłaty – 200,00 PLN.
3. Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie, potwierdzone książeczką
oszczędnościową:
- minimalna kwota wpłaty - 20,00 PLN,
- stan oszczędności na rachunku po dokonaniu wypłaty – minimum 10,00 PLN.
II. w walutach wymienialnych:
1. Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w walutach wymienialnych
otwierane są w następujących walutach:
- dolar amerykański (USD) – minimalna wpłata przy otwarciu rachunku – 10 USD(*),
- euro (EUR) - minimalna wpłata przy otwarciu rachunku – 10 EUR(*),
- funt brytyjski (GBP) - minimalna wpłata przy otwarciu rachunku – 10 GBP(*).
2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych są
prowadzone, jako lokaty o:
a) stałym oprocentowaniu,
b) w następujących walutach wymienialnych:
- dolary amerykańskie (USD) – z minimalnym wkładem 100 USD,
- waluta euro (EUR) – z minimalnym wkładem 100 EUR,
- funty brytyjskie (GBP) – z minimalnym wkładem 100 GBP.
3. Zarząd Banku, na indywidualny wniosek, dopuszcza możliwość deponowania środków na
okresy inne niż wymienione; stałe oprocentowanie środków w kwotach powyżej
50.000,00 USD (lub równowartości w innej walucie) może być negocjowane.
III. Rachunki osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych:
Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się wypłaty, nieprzekraczające
w okresach miesięcznych kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w
sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, określonych dla minionego roku
kalendarzowego.
W 2017 roku kwota ta wynosiła 4.529,19 PLN.
IV.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach podlegają oprocentowaniu według zmiennej
lub stałej stopy procentowej w stosunku rocznym.

V.

Inne ustalenia:
1. Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych i nie realizuje wypłat gotówkowych walut
wymienialnych w bilonie. Kwoty niemające pokrycia w banknotach danej waluty
wymienialnej Bank wypłaca w złotych.
2. Wypłaty gotówkowe w kwocie powyżej:
a) Oddział Suchedniów i Oddział Skarżysko-Kamienna – 50.000 PLN, 5.000 USD,
5.000 EUR, 2.500 GBP,
b) Oddział Łączna – 30.000 PLN,
c) Oddział Bliżyn – 20.000 PLN,
posiadacz rachunku bankowego jest zobowiązany zgłosić w Oddziale Banku prowadzącym
jego rachunek, z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego.
3. Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy:
1) kupna/ sprzedaży dla dewiz - do rozliczeń operacji bezgotówkowych,
2) kupna/ sprzedaży dla pieniędzy - do rozliczeń operacji gotówkowych.
4. W związku z wejściem w życie Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011r. (z
późn. zm.) oraz wynikającym z w/w ustawy obowiązkiem dostosowania przez Bank swojej
działalności do zapisów ustawy, informujemy, że:
1) dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone w Banku, złożone do
godziny 17.30 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godzinie
17.30 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są
w najbliższym dniu roboczym dla Banku,
2) dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach
krajowych złożone do godziny 14.30 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a
złożone po godzinie 14.30 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku,
realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.

(*) w przypadku otwarcia rachunku bez dokonania pierwszej wpłaty Bank pobiera opłatę określoną w „Taryfie prowizji i opłat pobieranych przez
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od osób fizycznych”.
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