
 

 

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, 

XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS  0000142275, NIP 5510017692, REGON 000500091 

Brzeźnica, dnia 14 grudnia 2020 roku 

 

 

 

      

Zmiana Taryfy Opłat i Prowizji oraz Regulaminu dla Klientów Instytucjonalnych 

 

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy informuje, że z dniem 1 stycznia 2021 roku nastąpi zmiana wysokości Taryfy 

opłat i prowizji dla Klientów Instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy (dalej „Taryfa”) oraz zmiana 

„Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w 

Brzeźnicy”.  Poniżej przedstawiamy podstawę  prawną: „ Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków 

bankowych dla Klientów Instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy”, rozdział 20,  §101, pkt. 3:    

 

Przesłanką faktyczną jest m.in.:  

• wzrost inflacji na podstawie danych publikowanych przez Prezesa GUS; 

• zmiana wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych na podstawie danych publikowanych przez Prezesa GUS; 

• wzrost rzeczywistych kosztów obsługi danej usługi na skutek niezależnych od Banku czynników 

zewnętrznych,  w szczególności: wzrostu cen opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, rozliczeń 

międzybankowych koniecznych do wykonania danej usługi, energii, wejście w życie nowych regulacji 

prawnych, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wdrożenia rekomendacji KNF, 

zarządzeń Prezesa NBP, powodujących wzrost kosztów świadczonej usługi.              

Podstawą faktyczną jest:  

• Wskaźnik inflacji w I-III kwartale 2020 r w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. wynosi 4,5%.  

• Zmiana wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych  - w II kwartale 2020 r. w stosunku do I kwartału 2020 r. 

wskaźnik ten wzrósł o 0,2%.  

• Wzrost płacy minimalnej w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 16%. 

Nowa Taryfa Opłat i Prowizji oraz Regulamin dla Klientów Instytucjonalnych dostępne są na stronie 

internetowej Banku www.bsbrzeznica.pl  w zakładce Firmy/Rolnicy oraz  w placówkach Banku Spółdzielczego 

w Brzeźnicy. 

Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wprowadzonych zmianach (tj. do 31 grudnia 2020 roku), 

Posiadacz rachunku nie dokona wypowiedzenia Umowy Rachunku, uznaje się, że zmiany zostały przyjęte i 

obowiązują Strony od dnia następującego bezpośrednio po upływie wymienionego na wstępie terminu. 
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