
 
 Załącznik nr 2 
 do Instrukcji Skup 
 i inkaso czeków  
w obrocie dewizowym przez 
Bank Spóldzielczy 
 

 

Zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości 

Spółka Akcyjna 

Bank Spółdzielczy w Nowym 

Sączu........................................... 

Oddział  w ............................................................ 

ASYGNATA INKASOWA NR 

 ................................................................................ 

 
Imię i nazwisko/ nazwa, adres/ siedziba Remitenta/ Beneficjenta czeku:.................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

Remitent/ Beneficjent czeku wyraŜa zgodę na przesłanie czeku zawierającego jego dane osobowe do innego banku 

celem uzyskania zapłaty za czek oraz do przetwarzania tych danych, w celu podjęcia przez Bank Spółdzielczy 

w ……………………czy w Nowym Sączu  niezbędnych działań związanych z realizacją umowy inkasa*.  

 
cechy dokumentu 
toŜsamości……………….:…........................................................................................................................................ 

przeznaczenie środków pienięŜnych**……..................................................................................................................... 

**wypełnić w przypadku rent lub emerytur 

  Numer czeku i data wystawienia Nazwa waluty Kwota waluty  

      

      

      

 Zainkasowaną kwotę proszę: 

� przekazać na mój/ nasz rachunek nr........................................................ w walucie........................................................... 

� wypłacić w gotówce w walucie........................................................................................................................................... 

� inne............................................................................................................................................................................ 

 

  

 

 

........................................ , .............. 

          miejscowość                    data 

 

 

 

Stempel dzienny  

Banku Spółdzielczego 

*- dotyczy klientów indywidualnych 

 

 

............................................................................. 

stempel firmowy/ podpis Podawcy czeku  

 



 2

WARUNKI PRZEJ ĘCIA WARTO ŚCI DEWIZOWYCH DO INKASA 

 
1. Do inkasa przejmowane są wartości dewizowe, które nie odpowiadają warunkom skupu. 
2. Asygnatę inkasową wypełnia Podawca, który w opisie wartości powinien podać zasadnicze elementy czeku, takie jak: 

numer czeku,, data wystawienia, rodzaj waluty i kwota oraz tytuł prawny, z jakiego czek otrzymano. 
3. Dyspozycja Podawcy dotycząca sposobu wykorzystania zainkasowanej kwoty, winna być zgodna z aktualnie 

obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo dewizowe. 
4. Bank, działając na zlecenie i ryzyko Podawcy, przesyła do opłacenia wartości przyj ęte do inkasa . 
5. Bank Spółdzielczy i Bank BPS S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za autentyczność i prawidłowość wystawienia 

wartości przejętych do inkasa, jak równieŜ za wszelkie opóźnienia ze strony banku płatnika lub odmowę zapłaty. 
6. Wartości przyj ęte do inkasa są wysyłane do banku zagranicznego celem opłacenia przez właściwego płatnika. Wpływ 

naleŜności moŜe nastąpić w zaleŜności od kraju płatnika w terminie od 2 do 6 tygodni. UPRZEJMIE PROSIMY  
O WSTRZYMANIE SI Ę W TYM OKRESIE ZE SKŁADANIEM REKLAMACJI. Zaznaczamy , Ŝe podane terminy 
mogą być przekraczane z przyczyn niezaleŜnych od Banku . 

7. Koszty inkasa w całości obciąŜają Podawcę czeku. Koszty uiszczane w momencie składania dokumentu do inkasa 
obejmują prowizj ę zgodnie z obowiązującą w Banku Spółdzielczym Taryfą opłat i prowizji bankowych. Ewentualne 
koszty przekazania pokrycia, naliczone przez bank krajowy lub zagraniczny są potrącane z zainkasowanej kwoty. 

W przypadku, gdy bank krajowy lub zagraniczny zwróci wartości dewizowe odmawiając ich opłacenia, Podawca, na 
wezwanie Banku Spółdzielczego jest obowiązany do pokrycia kosztów Banku Spółdzielczego i oraz kosztów naliczonych 
przez banki pośredniczące. Opłaty i prowizje pobrane przez Bank Spółdzielczy nie podlegają zwrotowi. 
 
 

 

WyraŜam/y zgodę oraz 

potwierdzam/y przyjęcie do wiadomości:                                                              

 

.................................................................. 

                                                                                                                               stempel firmowy/ podpis podawcy czeku  

 


