Taryfa Opłat i Prowizji
WSTĘP - Postanowienia ogólne
§1
1. Bank Rumia Spółdzielczy (zwany także "Bankiem" lub "BRS") 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", zwaną dalej taryfą.
zwaną dalej "taryfą" lub "TOiP".
2. Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają:
a) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z BRS lub BTS z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzen elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), Teleserwis i Serwis SMS, udostępiany na podstawie odrębnej umowy,
b) Pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,
c) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia, w tym Bank Rumia Spółdzielczy
3. Prowizje i opłaty liczone są od wartości transakcji płatniczej lub operacji, bądź wysokości kwoty jakiej dotyczy zlecona czynność i ustalone są w złotych, chyba że z treści taryfy wynika coś innego.
4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.
5. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, 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 wydanej przez klienta dyspozycji lub udzielonego pełnomocnictwa / upoważnienia, bądź 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, w tym zwłaszcza w razie braku środków na rachunku, którego czynności lub usługi bankowe dotyczą,
Bank upoważniony jest do zaksięgowania prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta. W przypadku braku możliwości pobrania należnych opłat lub prowizji w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, Bank ma prawo wystąpić do klienta
o ich uregulowanie i dochodzić swoich należności w drodze postępowania windykacyjnego.
9. W razie rozwiązania umowy z której wynikło nieuregulowane zobowiązanie, Bank może odstąpić od dochodzenia należności od klienta, o ile jej wysokość nie przekracza równowartości przewidywanych kosztów procesowych i egzekucyjnych
oraz pozostałych wydatków związanych z dochodzeniem tej należności.
10. Prowizje i opłaty pobierane są w trybie i w terminach określonych w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych produktów lub usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Rumia Spółdzielczego,
z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Rumia Spółdzielczy, a w przypadku klientów indywidualnych również w miesiącu zakończenia.
11. Bank nalicza i pobiera należne opłaty i prowizje nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia wykonania czynności lub usługi, nie dotyczy to jednak opłat już naliczonych ale nie pobranych z powodu braku środków na rachunku. Opłaty te zostają pobrane w momencie zasilenia rachunku.
12. Bank ma prawo niezwłocznie, bez zgody klienta, dokonywać korekty błędnych zapisów na rachunku bankowym, spowodowanych oczywistymi pomyłkami lub błędami rachunkowymi.
13. Pobierane okresowo opłaty z tytułu świadczenia usług płatniczych wymienionych w taryfie są należne Bankowi jedynie za okres obowiązywania umowy na podstawie której są one realizowane.
W razie rozwiązania umowy opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi.
14. Zasady przeliczania transakcji płatniczych w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania kart płatniczych.
15. Prowizje za transakcje płatnicze zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji płatniczej wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania kart płatniczych.
16. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług / produktów bankowych znajdujących się w ofercie Banku Rumia Spółdzielczego, a ponadto Bank będzie uprawniony do
zmiany taryfy oraz wysokości stawek opłat i prowizji w trakcie trwania umowy, poprzez ich podwyższenie bądź obniżenie, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych okoliczności,
a) gdy Bank będzie zobowiązany do utworzenia rezerw lub odpisów nieprzewidzianych w przepisach prawa na dzień zawarcia umowy, lub do zapłaty obowiązkowych opłat, podatków lub innych kosztów, do zapłaty których nie był zobowiązany
lub ich nie wliczał w dniu zawarcia umowy.
b) wprowadzenia nowych produktów i usług, które dotychczas nie były świadczone przez Bank lub w przypadku udostępnienia nowych funkcjonalności w dotychczasowych produktach lub usługach, z których klient może skorzystać,
zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
17. Bank zastrzega, że maksymalny okres w którym możliwe jest udostępnienie zestawień transakcji płatniczych i dokumentów potwierdzających wykonanie operacji bankowych wynosi 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku
obrotowym, którego dany dokument dotyczy.
18. Stawki opłat i prowizji wskazane w treści niniejszej Taryfy stosuje się, o ile umowa zawarta z klientem nie określa innych stawek.
§2
Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych należy rozumieć:
1)

kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”;

2)

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;

3)

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);

4)

polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę;

5)

polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania 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;

6)

polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;

7)

powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;

8)

prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta,umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta
oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;

9)

sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych
w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej;

10) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium
innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;
11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego
za pomocą urządzenia umożliwiającego taka wypłatę lub w placówce dostawcy;
12) wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;
13) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art.2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji płatniczej dokonanej przy użyciu karty obciąża
saldo rachunku płatniczego płatnika;
14) obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art.2 pkt15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji płatniczej dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit
kredytowy;
15) 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;
16) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
17) wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;
18) usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego
19) 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;
20) 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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