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§ 1.
1. Na podstawie pisemnego zlecenia pokrycia inkasa złożonego przez płatnika, podpisanego
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych, wymienione w „karcie wzorów podpisów”, Bank Spółdzielczy w Andrespolu
zobowiązuje się do przekazania, zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi,
środków pieniężnych za granicę w określonej wysokości, na rzecz wskazanego przez
płatnika podawcy inkasa.
2. Bank nie realizuje inkas kapitańskich ani nie realizuje inkas polegających na inkasowaniu
należności za towar wysłany bezpośrednio na adres Banku lub powierzony Bankowi bądź na
zlecenie Banku.
3. Regulaminu nie stosuje się w stosunkach, których stroną jest konsument.
§ 2.
Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:
1) Bank – Bank Spółdzielczy w Andrespolu,
2) podawca – rezydent lub nierezydent, zlecający swojemu bankowi wykonanie inkasa,
3) zlecenie inkasa importowego – pisemna dyspozycja klienta zlecająca wydanie dokumentów
płatnikowi i określająca warunki, na jakich dokumenty mają być wydane,
4) płatnik – rezydent lub nierezydent, któremu podawca zlecił wydać dokumenty inkasowe,
5) bank inkasujący (pośredniczący) – bank w kraju płatnika (Bank Spółdzielczy
w Andrespolu), otrzymujący od banku podawcy dokumenty wraz z odpowiednim zleceniem,
6) bank podawcy – bank przyjmujący od podawcy dokumenty wraz z odpowiednim zleceniem
inkasowym.
§ 3.
Płatnik zobowiązany jest prawidłowo, dokładnie i czytelnie oznaczyć w swoim zleceniu
podawcę (jego personalia lub pełną nazwę), miejsce zamieszkania (siedzibę) za granicą, numery
swojego telefonu, teleksu, faksu oraz walutę i kwotę płatności.
§ 4.
1. Bank wykonuje zlecenia pokrycia inkasa w dniu ich przyjęcia.
2. Zlecenie złożone do godziny 11.30 traktuje się jako przyjęte w danym dniu, zaś złożone po
godz. 11.30 jako przyjęte w następnym dniu roboczym.
3. Jeżeli zlecenie nie kwalifikuje się do natychmiastowego wykonania, dniem przyjęcia jest
dzień, w którym spełnione zostały warunki umożliwiające wykonanie zlecenia (np. brakuje
tytułu prawnego płatności, oznaczenia podawcy lub jego banku).
4. Do rozliczeń z klientami Bank stosuje kursy walut Banku Spółdzielczego w Andrespolu
obowiązujące w dniu przyjęcia dyspozycji, ustalonym zgodnie z ust. 2 lub 3.
§ 5.
Przekazanie środków pieniężnych za granicę następuje w formie zlecenia wykonania płatności
do banku podawcy, drogą telekomunikacyjną, tzn. w systemie SWIFT.
§ 6.
1. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie płatności, jeżeli nastąpiło to
na wskutek nieprawidłowego lub niedokładnego podania danych w zleceniu pokrycia inkasa.

2. Zleceniodawca nie może z tego tytułu kierować roszczeń do Banku, a w szczególności nie
może żądać zwrotu wypłaconej kwoty, dokonania powtórnej płatności na rzecz podawcy lub
odszkodowania.
§ 7.
1. Wykonując obsługę operacji inkasowej Bank korzysta z pośrednictwa Banku Polskiej
Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 9/11B, 01-231
Warszawa, KRS 0000069229, którego akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS (banku zrzeszającego) oraz banków
zagranicznych
2. Bank oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. dokładają starań, aby kwota pieniężna została
przekazana do podawcy możliwie najkrótszą drogą oraz możliwie najniższym kosztem.
Wybór korespondenta zagranicznego jest pozostawiony do uznania Banku Polskiej
Spółdzielczości S.A. Korespondent zagraniczny przy wykonywaniu zlecenia ma prawo,
w razie potrzeby, korzystać, według swego uznania, z pośrednictwa innych banków
zagranicznych. Bank i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za
dokonany przez korespondenta zagranicznego wybór banku(ów) zagranicznego(ych)
pośredniczącego(ych) przy realizacji płatności z tytułu pokrycia inkasa dokumentowego.
§ 8.
Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub zwłokę w wykonaniu zlecenia pokrycia
inkasa spowodowaną:
1) niezależnym od Banku przekłamaniem treści zlecenia wykonania płatności przekazanego za
granicę,
2) popełnionymi przez korespondenta zagranicznego lub inny bank pośredniczący błędami,
omyłkami i uchybieniami,
3) zwłoką lub zaniechaniem dokonania przez banki stosownych czynności, a w szczególności
postawienia kwoty pokrycia inkasa dokumentowego do dyspozycji podawcy,
4) jakąkolwiek inną przyczyną niezależną od Banku.
§ 9.
Regulamin niniejszy stanowi część umowy zlecenia pokrycia inkasa importowego zawartego
pomiędzy Bankiem i płatnikiem w przedmiocie wykonywania płatności z tytułu pokrycia inkasa.
§ 10.
W przypadkach nie uregulowanych w zleceniu pokrycia inkasa importowego oraz w niniejszym
Regulaminie mają zastosowanie przepisy „Jednolitych reguł dotyczących inkasa” wydane przez
Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu (publikacja nr 522)

