KOMUNIKAT
dla Klientów Banku Spółdzielczego w Pszczynie
Rachunki oszczędnościowe
Wypłaty z rachunków osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych w ramach zwykłego zarządu
realizuje się miesięcznie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie
przez Radę Ministrów.
W roku 2017 jest to kwota:
Maksymalna kwota wypłaty z rachunków ROR lub terminowych lokat oszczędnościowych
dokonywanych po śmierci Posiadacza rachunku na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci
zgodnie z art. 56 ust. 2 Prawa bankowego, jest nie wyższa niż dwudziestokrotne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku ogłaszane miesięcznie przez
Prezesa GUS.
W odniesieniu do miesiąca sierpnia 2017r. wynosi:
Zgodnie z art. 54 ust. 1 Prawa bankowego środki pieniężne znajdujące się na rachunkach ROR lub
terminowych lokat oszczędnościowych są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub
administracyjnego tytułu wykonawczego (w każdym miesiącu kalendarzowym) do wysokości 75%
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r.
O minimalnym wynagrodzeniu8 za pracę.
W roku 2017 kwota wolna od zajęcia wynosi:

2 000,00 zł

89.843,00 zł

1 500,00 zł

Awizowanie wypłat
W przypadku Klientów Instytucjonalnych wypłaty do kwoty 20 000,00zł powinny być awizowane do godz. 11:00 dnia
poprzedniego. W przypadku niezgłoszenia pobiera się prowizję zgodnie z aktualną Taryfą prowizji i opłat za
czynności i usługi bankowego w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (szczegóły dostępne na stronie internetowej
Banku http://bspszczyna.pl/)
Godziny graniczne realizacji przelewów
Przelewy krajowe w PLN
Rodzaj przelewu

Placówka Banku
(w formie papierowej)

System bankowości internetowej

Przelew wewnętrzny
Na rachunek w Banku 1

11:00

17:30

Przelew międzybankowy wychodzący:
ELIXIR 1,2

11:00

SORBNET WYCHODZĄCY

3

17:30

14:00
Przelew przychodzący:

Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

w godzinach pracy placówki

ELIXIR

do godziny 17:30

I sesja do godziny 12:00
II sesja do godziny 16:00
III sesja do godziny 18:00

SORBNET PRZYCHODZĄCY

do godziny 16:00

Przelewy zagraniczne
Rodzaj przelewu

Data waluty

Placówka Banku

Przelew wychodzący:
Przekaz w trybie standardowym:
SEPA, przelew regulowany, polecenie wypłaty w walucie EUR

D+1

16:00

pozostałe polecenia wypłaty

D+2

16:00

D

12:30

Przekaz w trybie pilnym

Przelew przychodzący:
na rachunek w Banku

D

16:30

Przelewy zlecone po godzinie 17:30 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.
2
Przelewy zlecone z dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 17:30 obciążą rachunek w tym samym dniu, ale przelew będzie
wykonany w najbliższym dniu roboczym
3
Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłączenie w dni robocze, do godziny granicznej.
1

Otrzymywanie przelewów z zagranicy – pieniądze kierowane są bezpośrednio do Banku za pośrednictwem systemu
SWIFT dzięki podaniu w treści zlecenia kodu SWIFT-owego Banku - „POLUPLPR”

Informacja na temat pozasądowego rozstrzygania sporów
W sprawach spornych Klienci Banku mogą zwrócić się do:
- Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpoznanie sporu z Bankiem (w trybie ustawy z dnia 23 września 2016r. o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; Dz.U. Z 2016r. poz. 1823)
- Arbitra Bankowego przy Związku banków Polskich z wnioskiem o rozpoznanie sporu z bvankiem, jeżeli wartość
przedmiotu sporu nie przekracza 8 000,00zł
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Wszystkie depozyty zgromadzone w Banku w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie objęte są
systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz gwarancyjny. Kwota gwarantowana odpowiada limitowi
równowartości w złotych 100 000 EUR (szczegóły dostępne na stronie https://www.bfg.pl/)
Dokumenty tożsamości
Informujemy, że pracownicy Banku Spółdzielczego w Pszczynie mają prawo do żądania dokumentów, pozwalających
na identyfikację tożsamości klienta oraz osób / podmiotów przez niego reprezentowanych w każdym przypadku
złożenia dyspozycji realizacji transakcji.
W przypadku odmowy okazania przez Klienta dokumentów pozwalających na dokonanie identyfikacji, o której mowa
powyżej pracownik Banku ma obowiązek odmówić realizacji transakcji.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2000r, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2016r. poz. 299 z późn. zm.)
Rozporządzenie (WE) Nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006r. W sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz.Urz. UE
L345 z dnia 8.12.2006r.)

