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TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI KASOWE  
ORAZ POZOSTAŁE CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE 

W NADWARCIAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZY 
W DZIAŁOSZYNIE 

                                                                                    

 

 

 

 

       
                                            
 

Załącznik   
do uchwały Zarządu nr 101/22 

z dnia  12.07.2022r. 
z mocą obowiązywania od 18.07.2022r. 
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Dział I.  Postanowienia ogólne 
 
1. Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie pobiera prowizje i opłaty za czynności kasowe 

oraz pozostałe czynności i usługi bankowe, zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji opłat za czynności 
kasowe oraz pozostałe czynności i usługi bankowe w Nadwarciańskim  Banku Spółdzielczym 
 w Działoszynie”. 

2. Opłaty i prowizje pobierane są w złotych. Kwoty prowizji naliczane są w wysokości do dwóch 
miejsc po przecinku. 

3. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto.  
4.  Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają: 

1) NBS - Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie 
5.  Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości prowizji i opłat oraz odpowiedzialność za pobranie       

określonych kwot prowizji i opłat obciąża kasjera. Fakt pobrania prowizji kasowej odnotowuje się 
na wszystkich odcinkach dowodu wpłaty. 

Dział II.  Pozostałe opłaty 

Rozdział 1. Wpłaty gotówki 

WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA TRYB POBIERANIA 
OPŁATY 

1.  Wpłaty gotówki na rachunki prowadzone 
przez NBS, dokonywane przez klientów nie 
będących ich posiadaczami, na: 

 

1) rachunki rozliczeniowe podmiotów 
gospodarczych: 
a) do kwoty 799,99 zł 4,50 zł za każdą wpłatę 
b) od kwoty 800,00 zł 0,70 % od kwoty naliczana od wpłacanej 

kwoty 
za wyjątkiem wpłat na:  
- rachunki klientów, z którymi NBS zawarł  
indywidualne umowy w zakresie 
przyjmowania wpłat od osób trzecich 

wg umowy - 

- rachunki miast, gmin*  3,00 zł 

za każdą wpłatę 
 - rachunki organizacji charytatywnych 3,00 zł 

 - rachunki lokalnych organizacji  
  społecznych, kulturalnych, 

3,00 zł 

2) rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe 0,00 zł 

2.   Wpłaty gotówki: 
 na rachunki w innych bankach: 

 
 

 
 

1) a) realizowane w systemie Eliksir:        

- do kwoty 799,99 zł 5,00 zł za każdą wpłatę 

- od kwoty 800,00 zł 0,70 % od kwoty  

naliczana od wpłacanej 
kwoty  

za wyjątkiem wpłat na: 

rachunki ZUS-u 0,70 % nie mniej niż 15,00 zł 

rachunki US 0,70 % nie mniej niż 15,00 zł 

b)realizowane w systemie Express Elixir             
(w kwocie poniżej 20.000 zł) 

0,70 % od kwoty, nie mniej niż 
20,00 zł  

 

za każdą wpłatę c) realizowane w systemie SORBNET 1% od kwoty nie mniej niż 40,00 zł 
nie więcej niż 150,00 zł 

2) - rachunki organizacji charytatywnych 3,00 zł  

3) 
 w bilonie w ilości wymagającej liczenia, 
sortowania i paczkowania   

0,70 % nie mniej niż 10,00 zł za każdą wpłatę 

*(nie objęte umową indywidualną w zakresie przyjmowania wpłat od osób trzecich)   
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Rozdział 2. Inne czynności i usługi bankowe 

  
WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI 

STAWKA 
OBOWIĄZUJĄCA 

TRYB POBIERANIA 
OPŁATY 

1. 

Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie 
fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, 
które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu 
rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 
1052 k.c. 

15,00 zł 
za każdą zbiorczą 

informację 

2. Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym mowa 
w pkt.1. 

9,20 zł 
(koszt listu poleconego 

za potwierdzeniem 
odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych 
Poczta Polska S.A) 

 

3. 

Wymiana krajowych znaków pieniężnych: 

a)  do 100,00 zł, 0,00 zł 

za każdą 
wymianę/zamianę 

b)  od 100,01 zł do 500,00 zł,  1,00 zł 

c) powyżej 500,00 zł do 2.500,00 zł.  5,00 zł 

d) powyżej 2.500,00 zł  

5,00 za każdą 
rozpoczętą 

wielokrotność kwoty 
2.500,00 zł 

4. Realizacja przelewu w obrocie dewizowym (SEPA) 
w wysokości zgodnej                
z obowiązującą taryfą               
w  SGB-Bank S.A.   

za każdą dyspozycję 

5. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu 
tożsamości  

30,00 zł za każde zastrzeżenie 

6. Sporządzenie duplikatu dokumentu kasowego 15,00 zł za każdy dokument 

7. 
Powiadomienie o zwrocie wpłaty na rachunek bankowy w 
innym banku z powodu błędnej dyspozycji zamieszczonej 
na dokumencie wpłaty 

10,00 zł 
za każde 

powiadomienie 

 
 

 


