Załącznik
do Uchwały Nr 95/2020
Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą
z dnia 29-10-2020 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT
POBIERANYCH PRZEZ
BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ
ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

OBOWIĄZUJE OD 01.01.2021 R.
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Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ
1.
2.

1.
2.
3.
4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§1
Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą zwany dalej Bankiem pobiera opłaty i prowizje za czynności bankowe zgodnie z niniejszą Taryfą.
Przez określenie Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą lub słowo Bank rozumie się Centralę Banku w Nowem, Oddział Banku w Nowem, Oddział Banku w Warlubiu, Oddział Banku w Jeżewie.
§2
Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty
w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.
Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
1)
niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2)
cyklicznie,
3)
w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem.
Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 4 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:
1)
22, 24 lub 25 dnia każdego miesiąca – w przypadku opłat za prowadzenie rachunków klientów instytucjonalnych,
2)
ostatniego dnia każdego miesiąca – w przypadku opłat za prowadzenie rachunków klientów indywidualnych,
3)
3 dnia roboczego każdego miesiąca - w przypadku opłat za obsługę lub użytkowanie kart płatniczych naliczana w przypadku odpowiednio nie wykonania transakcji bezgotówkowych na
wymaganą kwotę lub nie wykonania wymaganej ilości transakcji, pobierana 3 dnia roboczego następnego miesiąca,
4)
w dniu miesiąca odpowiadającemu dniowi pierwszego pobrania danej opłaty – w przypadku pozostałych opłat,
z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank, a
opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
§3
Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
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.
Prowizje i opłaty pobierane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
Opłaty i prowizje liczone metodą procentową za czynności bankowe dotyczące rachunków i rozliczeń bankowych w walutach wymienialnych: w EURO, USD i GBP pobiera się w PLN, stosując do
przeliczenia kursy średnie Narodowego Banku Polskiego z dnia transakcji.
Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
Prowizja za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania
poszczególnych kart płatniczych.
§4
Bank nie pobiera prowizji i opłat za:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków złotowych:
a) na których gromadzone są środki na cele charytatywne,
b) dla celów programów unijnych dla osób ubiegających się o kredyt w Banku,
2) wpłaty i wypłaty z rachunków prowadzonych przez Bank, na których gromadzone są środki na cele charytatywne,
3) wpłaty na rachunek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
4) wpłaty z tytułu spłat kredytów, zobowiązań i odsetek zaciągniętych w Banku oraz od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych,
5) wpłaty z tytułu innych zobowiązań w stosunku do Banku (np. z tyt. najmu lokalu Banku, dostaw robót i usług) oraz wypłaty na rzecz dostawców usług dla Banku,
6) dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku oszczędnościowego lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, kredytobiorcy lub poręczyciela,
7) skup i sprzedaż walut obcych.
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3.

§5
Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu:
1)
Junior – przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 18 roku życia,
2)
Młodzieżowy – przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia,
Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:
1) KONTO AGRO - dla rolników indywidualnych (osób fizycznych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnej),
2) KONTO DLA FIRMY - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek oraz wspólników spółek cywilnych,
3) KONTO DLA BIZNESU - dla pozostałych podmiotów instytucjonalnych innych niż w pkt 1) i 2),
4) NON PROFIT - dla wspólnot mieszkaniowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.
§6
Zarząd Banku, w ekonomicznie uzasadnionych indywidualnych przypadkach na wniosek Klienta, może wyrazić zgodę na:
1)
pobieranie prowizji i opłat w wysokościach niższych niż określone w zarządzeniach wewnętrznych i Taryfie,
2)
odstąpienie od pobierania prowizji i opłat pod warunkiem nieoprocentowania środków na rachunkach,
3)
zmianę zasad ustalania prowizji i opłat.
Uchwałę w sprawie obniżenia prowizji lub opłaty podejmuje Zarząd Banku zgodnie z „Procedurą kwalifikowania klientów Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą do grupy klientów
strategicznych”.
Zarząd Banku upoważnia Prezesa Zarządu, a w przypadku Jego nieobecności osobę Go zastępującą, w ekonomicznie uzasadnionych i pilnych przypadkach, do wyrażania zgody na:

4.
5.

1)
pobieranie prowizji i opłat w wysokościach niższych niż określone w zarządzeniach wewnętrznych i Taryfie,
2)
odstąpienie od pobierania prowizji i opłat pod warunkiem nieoprocentowania środków na rachunkach,
3)
zmianę zasad ustalania prowizji i opłat.
Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 2 nie dotyczy prowizji od gwarancji, poręczeń regwarancji i awali.
Za usługi nieprzewidziane w taryfie prowizję lub opłatę ustalić może Prezes Zarząd Banku, a w przypadku Jego nieobecności osoba Go zastępująca.

1.

2.

1.

2.

§7
Zgodnie z art. 110 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe opłaty nie są pobierane, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie organów i instytucji wymienionych w powyższym artykule
Prawa bankowego.

1.
2.

1)
2)

§8
Za wykonanie czynności zleconych przez inny bank, pobiera się prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem.
§9
Opłaty za czynności związane ze świadczeniem usług certyfikacyjnych (w imieniu KIR SA) Bank pobiera zgodnie z aktualnym cennikiem usług KIR S.A. dostępnym na stronie internetowej
http://www.kir.com.pl.
§ 10
Za czynności i usługi wykonywane na podstawie umów zawieranych przez Bank z podmiotami, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera od tych podmiotów prowizję lub opłatę w
wysokości określonej w umowie.
§ 11
Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku.
Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w taryfie w przypadku wydania decyzji, rekomendacji, zalecenia, stanowiska, orzeczenia lub innego dokumentu przez Komisję Nadzoru
Finansowego, Narodowy Bank Polski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub inne właściwe urzędy lub organy administracji publicznej, określającego
zasady świadczenia przez Bank usług lub określającego zasady korzystania z tych usług przez posiadacza rachunku w ramach zawartej z nim umowy, powodujących wzrost ponoszonych przez Bank
kosztów świadczenia tych usług.
§ 12
Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych należy rozumieć:
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”;
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;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

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);
polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego
samego dostawcę;
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;
polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;
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;
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;
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;
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;
wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;
obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża
saldo rachunku płatniczego płatnika;
obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (zwana dalej
"ustawą"), jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy;
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;
wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;
usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda
rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
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;
zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy
odbiorcy.
elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z Bankiem lub Banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych,
obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał www) i Serwis SMS, udostępniany na podstawie wniosku posiadacza rachunku,
indywidualne dane uwierzytelniające - zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności mToken Asseco MAA, hasło SMS,
karta mikroprocesorowa, PIN do karty mikroprocesorowej.
Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
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DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP)
Stawka
Lp.
1.
2.

Rodzaj czynności / usługi

miesięcznie
Prowadzenie rachunku płatniczego:
Wpłata gotówki na rachunek prowadzony przez Bank
naliczana od wpłacanej kwoty
w placówce Banku

3.

Wypłata gotówki

4.

Polecenie przelewu wewnętrznego
1) złożone w formie papierowej
2) złożone za pośrednictwem usług
elektronicznej
Polecenie przelewu:

5.

Tryb pobierania opłaty

naliczana od wypłacanej kwoty

bankowości

za każdy przelew

Młodzieżowe

Standard

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

Podstawowy rachunek
płatniczy
bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

bez opłat

1,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

bez opłat

0,00 zł

5,00 zł

pięć dyspozycji w
miesiącu kalendarzowym
bez opłat, każda kolejna
4,00 zł 1)

5,00 zł

1,00 zł

Konto TAK!
1,00 zł

za każdy przelew

1) złożone w formie papierowej

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

pięć dyspozycji w
miesiącu kalendarzowym
bez opłat, każda kolejna
1,00 zł 1)

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

a) w formie papierowej

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

pięć dyzpozycji w
miesiącu kalendarzowym
bez opłat, każda kolejna
3,00 zł 1)

4,00 zł

2) złożone za
elektronicznej

6.

Junior

pośrednictwem

usług

bankowości

3) Express Elixir:
a) złożone w formie papierowej
b) złożone za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej
Zlecenie stałe
1) realizacja przelewu na rachunki bankowe prowadzone
przez BS złożone:

2) realizacja przelewu na rachunki prowadzone przez inne
banki złożone:

a) w formie papierowej

za każdy przelew

za każdy przelew

1,00 zł
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1,00 zł

b) za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

3) odwołanie zlecenia stałego złożonego:
a) w formie papierowej

4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) w formie papierowej
b) złożone za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej
Polecenie zapłaty:

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

2,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

2,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,00 zł

1)

złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

nie dotyczy

2,50 zł

2,50 zł

bez opłat

2,50 zł

2)

realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika

nie dotyczy

2,50 zł

2,50 zł

bez opłat

2,50 zł

nie dotyczy

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

5,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

bez opłat

3,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

Realizacja przelewów w systemie SORBNET: 2)
1) złożone w formie papierowej
2) złożone za pośrednictwem
elektronicznej

9.

1,00 zł

za każdą dyspozycję

3)
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego
polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na
korzystanie z polecenia zapłaty
8

1,00 zł

za każdy przelew

b) za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

7.

1,00 zł

pięć dyzpozycji w
miesiącu kalendarzowym
bez opłat, każda kolejna
1,00 zł 1)

usług

bankowości

Sporządzenie na wniosek klienta odpisów, potwierdzeń
realizacji przelewów, dokumentu księgowego

10. Wysłanie wyciągu - w formie papierowej:
a) jeżeli klient posiada usługę bankowości elektronicznej
(internet/mobile)
b) jeżeli klient nie posiada usługi bankowości
elektronicznej (internet / mobile)
11 Sporządzenie kopii wyciągu
12 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych /
historii rachunku:
a) dla klienta posiadającego usługę bankowości
elektronicznej (internet/mobile)
b) dla klient nie posiadającego usługi bankowości
elektronicznej (internet / mobile)
13 Sporządzenie kopii zestawienia transakcji płatniczych /
historii rachunku:
1) za każdy miesiąc roku bieżącego
2) za każdy miesiąc roku poprzedniego i lat
wcześniejszych

za każdy dokument
za każde zestawienie

za każdy wyciąg
za każde zestawienie

za dokument
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14. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do
dysponowania rachunkiem
15. Zmiana wzoru podpisu do prowadzonego rachunku
16. Potwierdzenie czeku
17. Wydanie blankietów czekowych
Odbiór blankietów czekowych po okresie dłuższym niż 1
18.
miesiąc od dnia złożenia zamówienia

19.

Wysłanie blankietów czekowych drogą pocztową na adres
wskazany przez klienta

za każdą dyspozycję

nie dotyczy

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

5,00 zł

za każdą zmianę
za każdą dyspozycję
za każdy blankiet

10,00 zł
nie dotyczy
---------

10,00 zł
10,00 zł
1,00 zł

10,00 zł
10,00 zł
1,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat

10,00 zł
10,00 zł
1,00 zł

od każdego zamówienia

---------

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

10,00 zł

bez opłat

koszt listu
poleconego za
potwierdzeniem
odbioru wg Cennika
Usług Pocztowych
Poczta Polska S.A. +
5,00 zł

za każdą przesyłkę

nie dotyczy

koszt listu
koszt listu poleconego
poleconego za
za potwierdzeniem
potwierdzeniem
odbioru wg Cennika
odbioru wg Cennika
Usług Pocztowych
Usług Pocztowych
Poczta Polska S.A. +
Poczta Polska S.A. +
5,00 zł
5,00 zł

Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku
miesięcznie
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
bez opłat
15,00 zł
bankowego na hasło
Ustanowienie, zmiana lub odwołanie dyspozycji
21. posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na
za każdą czynność
nie dotyczy
20,00 zł
20,00 zł
bez opłat
20,00 zł
wypadek śmierci
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i
22.
za każdą dyspozycję
---------20,00 zł
20,00 zł
bez opłat
20,00 zł
odwrotnie
23. Opłata za zmianę warunków umowy
za każdą zmianę
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
bez opłat
10,00 zł
24. Sporządzenie na wniosek klienta zaświadczenia
za każde zaświadczenie
25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
bez opłat
25,00 zł
1) Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust. 5 pkt 1)-3), ust. 6 pkt 2) oraz czynności określone w taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi
bankowe - waluty wymienialne Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział I Płatności w obrocie dewizowym ust. 4 i 5.
2) Przelewy realizowane po wcześniejszym zgłoszeniu do Centrali Banku
20.

Strona 7 z 42

Rozdział 2. Rachunki bankowe Rad Rodziców, PKZP
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodzaj czynności / usługi
Prowadzenie rachunku płatniczego:
1)
Rady Rodziców
2)
PKZP
Wpłata gotówki na rachunek prowadzony przez Bank dokonana w placówce
Banku
Wypłata gotówki.
Polecenie przelewu wewnętrznego
Polecenie przelewu złożone
Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej
(przelewu, wpłaty, itp.)
Wysłanie wyciągu - w formie papierowej:
a) raz w miesiącu
b) częściej niż raz w miesiącu

8.
9.
10

Zmiana wzoru podpisu do prowadzonego rachunku bankowego
Wydanie blankietów czekowych
Polecenie przelewu Express Elixir:
a) złożone w formie papierowej
b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

Tryb pobierania opłaty

Stawka

miesięcznie

2,50 zł
10,00 zł

naliczana od wpłacanej kwoty

0,00%

-

0,00%
0,00 zł
0,00 zł

od każdej operacji

2,00 zł

za każdy wyciąg licząc od drugiego w
miesiącu
za każdą zmianę
za każdy blankiet

0,00 zł

za każdy przelew
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5,00 zł
5,00 zł
1,00 zł
10,00 zł
5,00 zł

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Rozdział 3. Rachunki lokat / wkładów terminowych
Rodzaj czynności / usługi
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłaty na rachunek
Wypłaty z rachunku
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej
Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki
Umorzenie utraconej książeczki
Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)
Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa
Ustanowienie, zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Likwidacja rachunku
Za likwidację na życzenie klienta rachunku wkładu oszczędnościowego
prowadzonego w celach mieszkaniowych:
1) z wypłatą premii gwarancyjnej
2) bez wypłaty premii gwarancyjnej
Realizacja zlecenia z tytułu przekazania odsetek należnych z rachunków
oszczędnościowych, terminowych lub certyfikatów imiennych na prowadzone przez
inne banki rachunki
Wykonanie zlecenia z książeczki oszczędnościowej
Sporządzenie na wniosek klienta zaświadczenia

Rozdział 4. Rachunki z wkładami oszczędnościowymi płatnymi na każde żądanie
Rodzaj czynności / usługi
Prowadzenie rachunku płatniczego
Wpłata gotówki
Wypłata gotówki
Polecenie przelewu wewnętrznego
Polecenie przelewu
Uwaga: opłatę pobiera się od posiadacza książeczki oszczędnościowej
6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej
7. Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki
8. Umorzenie utraconej książeczki
9. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)
10. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa
11. Ustanowieni, zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
12. Sporządzenie na wniosek klienta zaświadczenia
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Tryb pobierania opłat
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
za każdą czynność

Stawka
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
15,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
30,00 zł
10,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

-

bez opłat

jednorazowo

25,00 zł
bez opłat

od każdej operacji

5,00 zł

za każde zaświadczenie

bez opłat
25,00 zł

Tryb pobierania opłat
za każdy przelew
za każdy przelew

Stawka
bez opłat
bez opłat
bez opłat
1,00 zł
5,00 zł

za każde zgłoszenie
za każdą książeczkę
za każde umorzenie
za każdą dyspozycję
za każdą czynność
za każdą dyspozycję

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
20,00 zł

za każde zaświadczenie

25,00 zł
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Rozdział 4a. Rachunki oszczędnościowe
Lp.
Rodzaj czynności / usługi
1. Prowadzenie rachunku płatniczego
2. Wpłata gotówki
3. Wypłata gotówki

Tryb pobierania opłat
w dniu realizacji dyspozycji

4.

Polecenie przelewu wewnętrznego

za każdy przelew

5.

Polecenie przelewu

za każdy przelew

Stawka
bez opłat
bez opłat
jedna wypłata w miesiącu bez opłat,
kolejna 10,00 zł.
Jeden przelew w miesiącu bez opłat,
kolejny 10,00 zł 3)
Jeden przelew w miesiącu bez opłat,
kolejny 10,00 zł 3)

6.

Polecenie przelewu w systemie SORBNET
1) złożone w formie papierowej
za każdy przelew
40,00 zł
2) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
25,00 zł
7. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa
za każdą czynność
10,00 zł
8. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie
za kazdą dyspozycję
20,00 zł
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
9. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
za każdą dyspozycję 10,00 zł
10. Polecenie przelewu realizowane w systemie Express Elixir
za każdy przelew
5,00 zł
11. Wysłanie wyciągu - w formie papierowej:
za każdy wyciąg
a) jeżeli klient posiada usługę bankowości elektronicznej
5,00 zł
b) jeżeli klient nie posiada usługi bankowości elektronicznej
bez opłat
za każde zaświadczenie
25,00 zł
12. Sporządzenie na wniosek klienta zaświadczenia
3) Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja przelewu wewnętrznego czy zewnętrznego
Rozdział 4b. Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w walucie wymienialnej
Lp.
Rodzaj czynności / usługi
Tryb pobierania opłat
1. Prowadzenie rachunku płatniczego, z zastrzeżeniem:
jednorazowo
1) otwarcia rachunku bez wniesienia wpłaty minimalnej
jednorazowo
2) likwidacji rachunku przed upływem 30 dni od daty otwarcia
jednorazowo
2. Wpłata gotówki / wypłata gotówki w przypadku, gdy suma operacji w danym dniu
naliczana od wpłacanej /
przekroczy równowartość 10 000 USD wg kursu średniego NBP
wypłacanej kwoty
3. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do rachunku
za każdą czynność
4. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie
za każdą dyspozycję
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
6. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
za każdą dyspozycję
7. Wysłanie wyciągu - w formie papierowej:
za każdy wyciąg
a) jeżeli klient posiada usługę bankowości elektronicznej
b) jeżeli klient nie posiada usługi bankowości elektronicznej
8. Realizacja poleceń wypłaty za granice lub do innych banków dewizowych w Polsce
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Stawka
bez opłat
25,00 zł
25,00 zł
0,50%
10,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
5,00 zł
bez opłat
wg Taryfy opłat banku pośredniczącego
(SGB-Banku S.A. w Poznaniu)

Rozdział 5. Elektroniczne kanały dostępu - klienci indywidualni
Stawka
Lp.

1.

Rodzaj czynności / usługi

Abonament miesięczny na korzystanie z:
1) usługi bankowości elektronicznej

2.
3.

2) powiadamianie SMS
Opłata za wysłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS do
użytkownika
Opłata za wydanie:
1) pierwszego identyfikatora do mTokena MAA
2) kolejnego identyfikatora do mTokena MAA

4.

Opłata za wysyłanie powiadomień autoryzacyjnych oraz
powiadomień PUSH do aplikacji mobilnej mToken MAA

5.

Wykonanie na wniosek klienta:

Tryb pobierania opłaty

Podstawowy
rachunek
płatniczy

Konto TAK!

Rachunki
oszczędnościowe

Rachunki bankowe
Rad Rodziców
PKZP

2,00 zł

bez opłat

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

3,00 zł

0,00 zł

miesięcznie
za każdy rachunek

4)

za każdy rachunek

3,00 zł

3,00 zł

za każdy SMS

0,30 zł

bez opłat

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,00 zł

bez opłat

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,50 zł

bez opłat

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

0,00 zł

bez opłat

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

miesięcznie za każdy identyfikator
miesięcznie

1) zablokowania kanału dostępu

3,00 zł

2) odblokowania kanału dostępu

5,00 zł

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

3) odblokowanie środków dostępu / autoryzacji

5,00 zł

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5) odblokowania indywidualnego hasła do kanału WWW

0,00 zł

bez opłat

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

6) wygenerowanie nowego identyfikatora ID

5,00 zł

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

7) zmianę numeru telefonu komórkowego w usłudze
powiadomienia SMS lub usłudze bankowości elektronicznej

5,00 zł

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

4) zablokowanie środków dostępu / autoryzacji

4)

ROR
- Junior
- Młodzieżowe
- Standard

za każdą dyspozycję

W ramach abonamentu dostępnych jest 60 SMS-ów w miesiącu, koszt każdego kolejnego SMS-a w miesiącu wynosi 0,05 zł.
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Rozdział 6. Instrumenty płatnicze
Karty wydawane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym podstawowego rachunku płatniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową)
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
VISA zbliżeniowa5)
Lp.

Rodzaj czynności / usług

Tryb pobierania opłaty
VISA zbliżeniowa
młodzieżowa5)
Stawka

MASTERCARD
zbliżeniowa5)
MASTERCARD
zbliżeniowa
młodzieżowa5)
Stawka

2.
3.
4.
5.

Wydanie karty płatniczej
Opłata za wydanie duplikatu karty (w przypadku zniszczenia /
uszkodzenia karty)
Opłata za wznowienie karty
Wypłata gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków
spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)*

6

7.
8.
9.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)

MASTERCARD
zbliżeniowa

za każdą kartę

0,00 zł

0,00 zł

za każdą kartę

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

za każdą kartę

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat
pięć rozliczonych
wypłat w miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
2,00 zł

3%, min. 10,00 zł

3%, min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

bez opłat

3%, min. 10,00 zł

3%, min.10,00 zł

3%, min. 10,00 zł

nie dotyczy

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

0,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

0,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

3,50 zł
7,00 zł

1,50 zł w przypadku dokonania co najmniej 5 transakcji
bezgotówkowych kartą w miesiącu kalendarzowym w
przeciwnym wypadku 3 zł

miesięcznie

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1)

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) (przy użyciu
terminala POS)*
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw
członkowskich EOG)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)

Mastercard zbliżeniowa
/Visa zbliżeniowa

Podstawowy
rachunek płatniczy

Stawka
0 zł w przypadku
dokonania co najmniej
5 transakcji
bezgotówkowych kartą w
miesiącu kalendarzowym,
w przeciwnym wypadku 5
zł
0,00 zł

1.

Obsługa karty płatniczej

Konto TAK!

naliczana od wypłacanej
kwoty
naliczana od wypłacanej
kwoty
za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę
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Stawka

0,00 zł

0,00 zł

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)
11. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na
wniosek klienta
12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
13. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu
3 dni roboczych)
14. Transakcje bezgotówkowe:
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej
do płatności bezgotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)
15.
5)

za każde
sprawdzenie

1,50 zł
2,50 zł

1,50 zł
2,50 zł

1,50 zł
2,50 zł

1,00 zł
1,50 zł

za każdą zmianę

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

2,58 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

45,00 zł

45 zł

45,00 zł

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

5%

bez opłat

Karta Visa – 5%, karta
Mastercard – bez opłat

bez opłat

naliczana od kwoty
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż
transakcji, pobierana w dniu
PLN
rozliczenia operacji
dotyczy również kart wznowionych w miejsce Visa Electron, Visa Electron młodzieżowa i Maestro
Karty przedpłacone
Karta przedpłacona bez funkcji zbliżeniowej - w ofercie Banku do 31.12.2020 r.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie czynności
Wydanie karty płatniczej wraz z numerem PIN
Zasilenie rachunku karty
Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek
Zastrzeżenie karty
Obsługa karty debetowej
Wypłata gotówki:
1)
w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych
2)
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)*
3)
w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1
4)

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)*

6)

w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG)

5)
7.
8.
9.

w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)

Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
Transakcja bezgotówkowa
1)
dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG,

Tryb pobierania prowizji
za każdą kartę
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej
kwoty

MASTERCARD
Stawka
20 zł
bez opłat
20,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
2,00 zł
3%, min. 10,00 zł
2,00 zł

naliczana od wypłacanej
kwoty
za każdą zmianę

3%, min. 4,50 zł

miesięcznie

4,50 zł
7,00 zł
bez opłat

-

bez opłat
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3)
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
10. Wydanie nowego numeru PIN

za każdy numer PIN

6,00 zł

Karta przedpłacona zbliżeniowa - w ofercie od 01.01.2021 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania prowizji

Opłata roczna za obsługę karty
Zasilenie rachunku karty
Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek
Zastrzeżenie karty
Wydanie nowego numeru PIN
Wypłata gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)*
3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1)
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)*
5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG)
6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
Transakcja bezgotówkowa
1)
dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG,
3)
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności

Karty kredytowe
Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wydanie karty płatniczej:
1) głównej
2) dołączonej
2. Obsługa karty kredytowej (opłata niepobierana w pierwszym roku
użytkowania pierwszej karty)
1) głównej
2) dołączonej
3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej
4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN (w przypadku
zniszczenia / uszkodzenia karty)
5. Wznowienie karty
6. Zastrzeżenie karty
7. Wypłata gotówki :

za każdą kartę
za każdy numer PIN
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej
kwoty
za każdą zmianę

MASTERCARD
Stawka
25,00 zł
bez opłat
20,00 zł
bez opłat
6,00 zł
bez opłat
5,00 zł
2,00 zł
3%, min.10,00 zł
2,00 zł
3%, min. 4,50 zł

miesięcznie

4,50 zł
7,00 zł
bez opłat

-

bez opłat

Mastercard

Visa

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

za każdą kartę

55,00 zł
55,00 zł
bez opłat

55,00 zł
55,00 zł
bez opłat

za każdą kartę

25,00 zł

55,00 zł

za każdą kartę
-

10,00 zł
bez opłat

10,00 zł
bez opłat

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę

rocznie, z góry za każdy rok
ważności karty (pierwszej i
wznowionych)
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1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków za każdą wypłatę, naliczana
od wypłacanej kwoty,
spółdzielczych
pobierana w dniu rozliczenia
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)*
operacji
3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1)
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu
terminala POS)*
5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowski
EOG)
6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw
członkowskich EOG)
8. Zmiana PIN w bankomatach
9. Wydanie nowego numeru PIN
10. Zmiana limitu kredytowego
11.
Minimalna kwota do zapłaty

3% min 10,00 zł

3% min 10,00 zł

3% min 10,00 zł
3% min 10,00 zł

3% min 10,00 zł
3% min 10,00 zł

3% min 10,00 zł

3% min 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min 10,00 zł

3% min 10,00 zł

za każdą zmianę
za każdy numer PIN
-

4,50 zł
6,00 zł
bez opłat

4,50 zł
6,00 zł
bez opłat

naliczana zgodnie z
regulaminem
funkcjonowania kart
kredytowych i umową

5% min 50,00 zł

5% min 50,00 zł

12. Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie
rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty – w przypadkach
określonych w umowie o kartę:
1) dla umów zawartych do 10 marca 2016 r.

za każdy egzemplarz
upomnienia/ wezwania

UWAGA: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy, za wysłanie
upomnienia / wezwania zarówno do kredytobiorcy, jak i do
poręczycieli.
2) dla umów zawartych od 11 marca 2016 r.
13. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
14.
nalliczana od kwoty
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż
transakcji, pobierana w dniu
PLN
rozliczenia

Lp.
1.
2.

3.

Intrument płatniczy BLIK
Rodzaj czynności / usługi
Tryb pobierania opłaty
Aktywacja BLIK
jednorazowo
Obsługa BLIK
miesięcznie
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
za każdą wypłatę, pobierana
spółdzielczych
w dniu rozliczenia operacji
2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1)
3) w bankomatach za granicą

4.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Usług Pocztowych Polska S.A.

bez opłat
bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

3%

Stawka
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenie operacji

0,00 zł
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5.

Krajowa transakcja płatnicza

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenie operacji

bez opłat

6.

Zmiana limitu transakcyjnego

Za każdą zmianę limitu

0,00 zł

*

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
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Rozdział 7. Kredyty / pożyczki dla klientów indywidualnych
Lp.
Rodzaj czynności / usługi
1.
Prowizja przygotowawcza:
a)
kredyty konsumpcyjne (w tym zabezpieczone hipotecznie) z okresem
kredytowania:
do 1 roku
do 2 lat
do 3 lat
powyżej 3 lat
b)
kredyty w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ROR)
c)
odnowienie limitu kredytu w rachunku płatniczym

Tryb pobierania opłaty

Stawka

2,5% nie mniej niż 50,00 zł
3,0%, nie mniej niż 50 zł
3,5%, nie mniej niż 50 zł
4,0%, nie mniej niż 50 zł
1,5%, nie mniej niż 50 zł
1,5%, nie mniej niż 50 zł

wysokość prowizji jest określana każdorazowo w Uchwale
Naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od
Zarządu w sprawie wprowadzenia kredytu sezonowego
kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów w rachunku
płatniczym), płatna:
e)
kredyty mieszkaniowe:
1,50%
- w przypadku kredytu studenckiego - przy uruchomieniu
f)
kredyt na budowę domów energooszczędnych z okresem kredytowania:
każdej transzy kredytu, naliczana od kwoty uruchamianej
do 5 lat
2,00%
transzy,
do 10 lat
2,50%
- w przypadku pozostałych kredytów – jednorazowo,
powyżej 10 lat
3,00%
przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji
g)
kredyt preferencyjny dla studentów z dopłatami - od każdej wypłaconej
1,50%
kredytobiorcy
miesięcznej raty kredytu
h)
kredyt konsolidacyjny z okresem spłaty:
do 5 lat
2,00%
od 5 lat do 10 lat
2,50%
powyżej 10 lat
3,00%
i)
pożyczka hipoteczna z okresem kredytowania:
do 5 lat
1,20%
od 5 do 10 lat
2,20%
powyżej 10 lat
2,50%
j) kredyt gotówkowy Kredyt EKO!
1,0% lub 0,00 % przy otwarciu Konta TAK!
UWAGA:
Do kredytów wymienionych w ppkt „a", prowizję zmniejsza się o 1,0 p.p. w przypadku posiadania czynnego ROR przez okres dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku posiadania ROR przez okres krótszy niż 3
miesiące lub otwarcia ROR przy złożeniu wniosku prowizję zmniejsza się o 0,25 p.p.
Do kredytów wymienionych w ppkt " „f” prowizję zmniejsza się o 0,5 p.p. w przypadku posiadania czynnego ROR przez okres dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku posiadania ROR przez okres krótszy niż 3
miesiące lub otwarcia ROR przy złożeniu wniosku prowizję zmniejsza się o 0,25 p.p.
Z tytułu wystawienia gwarancji, poręczenia, regwarancji i
2.
1) Od udzielonych lub przedłużanych gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali
awalu, pobierana od kwoty czynnej gwarancji,
a) do 1 roku – za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności zobowiązania od
0,5% min. 100,00 zł
poręczenia, regwarancji i awalu, naliczana i płatna z góry
kwoty gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu
w pierwszym dniu okresu prowizyjnego (ustala się
b) powyżej 1 roku – za każdy rozpoczęty 1 roczny okres ważności zobowiązania od
2% min. 150,00 zł
kwartalne lub roczne okresy prowizyjne)
kwoty gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu
Za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji,
2) Z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, poręczeń, regwarancji
1,00%
poręczenia, regwarancji
3. Za zmianę warunków spłaty należności Banku (zmianę terminów spłaty) z tytułu
udzielonych kredytów/pożyczek:
Naliczana od kwoty prolongowanej, płatna w dniu
a)
za każdy wniosek złożony przed terminem płatności (od kwoty należnej objętej
1% nie mniej niż 50,00 zł, max 500,00 zł
przyjęcia wniosku
zmianą warunków spłaty)
b)
za każdy wniosek złożony po upływie terminu płatności (od kwoty należnej
1,5% nie mniej niż 50,00 zł, max 500,00 zł
objętej zmianą warunków spłaty)
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d)

kredyty sezonowe

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Za zmianę innych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy/pożyczkobiorcy – z
wyjątkiem prolongaty
Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki
Za wydanie zezwolenia na zmianę dłużnika przy przejęciu nieruchomości obciążonej
hipoteką z tytułu kredytu lub innej wierzytelności
Za wydanie klientowi zgody na przejęcie zadłużenia przez nowego nabywcę
nieruchomości
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z
tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje
jako dłużnik
Wydanie kserokopii umowy o kredyt/pożyczkę
Wydanie kserokopii / odpisu dokumentu – od każdej strony:
a) umowy kredytowej/umowy pożyczki
b) innego dokumentu związanego z umową kredytową/umową pożyczki, którego
oryginał powinien pozostać w aktach Banku
Za przesłanie wniosku o dokonanie wpisu do Sądowego Rejestru Zastawów do Sądu
Rejonowego
Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach określonych
w umowie kredytu/pożyczki:

Naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty

1%, nie mniej niż 50 zł i nie więcej niż 500 zł

Za każdy wniosek

50,00 zł

Za każdy złożony wniosek

50,00 zł

Za każdy złożony wniosek

50,00 zł

Za każdy egzemplarz zaświadczenia

50,00 zł

Za każdą umowę

20,00 zł

Za każdą stronę

2,00 zł
Za każdą wysyłkę wniosku/ów o dokonanie wpisu

2) kredyty/pożyczki udzielone w okresie od dnia 11 marca 2016 r. do 21 lipca 2017 r.:

koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.

koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.

1) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 10 marca 2016 r.
12.

2,00 zł

Za każdy egzemplarz upomnienia

- kredyty konsumenckie w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim,

13.

0.00 zł
koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
- kredyty/pożyczki hipoteczne
wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.
3) kredyty/ pożyczki udzielone od dnia 22 lipca 2017 r.
0,00 zł
UWAGA: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy, za wysłanie upomnienia zarówno do kredytobiorcy, jak i do poręczycieli.
Za wysłanie wezwania do zapłaty – w przypadkach określonych w umowie
kredytu/pożyczki:
koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
1) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 10 marca 2016 r.
wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.
za każde wezwanie
2) kredyty/pożyczki udzielone w okresie od dnia 11 marca do 21 lipca 2017 r.:
- kredyty konsumenckie w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim,
0,00 zł
koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
- kredyty /pożyczki hipoteczne,
wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.
3) kredyty/ pożyczki udzielone od dnia 22 lipca 2017 r.
0,00 zł
UWAGA: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy, za wysłanie wezwania zarówno do kredytobiorcy, jak i do poręczycieli.

14.

Prowizja za spłatę części lub całości kredytu hipotecznego przed terminem

15.

Za wysłanie wniosku o wpis w Księdze Wieczystej do Sądu Rejonowego

Od kwoty spłacanej przed terminem

0,00%

za każdą wysyłkę

koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.
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DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
Lp.

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych
Rodzaj czynności / usługi

1.

Otwarcie rachunku bankowego: bieżącego i pomocniczego

2.

Prowadzenie rachunku bankowego:
1)
bieżącego,

3.
4.
5.

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie
wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku):

naliczana od wypłacanej kwoty

KONTO DLA FIRMY

KONTO DLA BIZNESU

NON PROFIT

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10,00 zł 6a)

20,00 zł 6a)

25,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

15,00 zł

20,00 zł

5,00 zł

0,15% nie mniej niż 5,00 zł

0,2% nie mniej niż 5,00 zł

0,3 % nie mniej niż 5,00 zł

0,3 % nie mniej niż 2,50 zł

0,15% nie mniej niż 5,00 zł

0,2% nie mniej niż 5,00 zł

0,2 % nie mniej niż 5,00 zł

0,2% nie mniej niż 3,50 zł

bez opłat

bez opłat
0,10%, min. 10,00 zł max
150 zł

bez opłat
0,10%, min. 10,00 zł max 150
zł

bez opłat
0,10%, min. 10,00 zł max
150 zł

1,00 zł

naliczana od kwoty do wypłaty

1) w przypadku podjęcia gotówki
2) w przypadku nie podjęcia przygotowanej gotówki
6.

AGRO
-

Miesięcznie za każdy rachunek
2)
pomocniczego
UWAGA : Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek
prowadzony jest przez mniej niż 10 dni kalendarzowych.
Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank dokonane w
naliczana od wpłacanej kwoty
placówce Banku
Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku

Stawka

Tryb pobierania opłaty

0,10%, min. 10,00 zł max 150 zł

Realizacja przelewów:
1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożych:
a) w formie papierowej

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

3) Express Elixir:
a) złożone w formie papierowej

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

a) w oddziale

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

1,00 zł

b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

a) w formie papierowej

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

2) na rachunki prowadzone przez inne banki złożonych:
a) w formie papierowej

za każdy przelew

b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

0,50 zł

7. Przelewy wykonywane w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie
stałe, przelew z datą przyszłą):
1) ustanowienie:

2) realizacja przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez BS
złożonego:
a) w formie papierowej

za każdy przelew

b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

0,50 zł

3) realizacja przelewu na rachunki prowadzone przez inne banki
złożonego:
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4) odwołanie zlecenia stałego:
a) złożone w formie papierowej

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł
bez opłat

2,00 zł
bez opłat

2,00 zł
bez opłat

2,00 zł
bez opłat

2,50 zł
2,50 zł

2,50 zł
2,50 zł

2,50 zł
2,50 zł

2,50 zł
2,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdy przelew

40,00 zł
25,00 zł

40,00 zł
25,00 zł

40,00 zł
25,00 zł

40,00 zł
25,00 zł

za każdy dokument

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każdy wyciąg

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

za każdy wyciąg

0,00 zł

0,00 zł

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

8.

9.

10.
11.

12.

5) modyfikacja zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
Polecenie zapłaty:
1) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika
3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty lub
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
Realizacja przelewów w systemie SORBNET 6)
1) złożone w formie papierowej
2) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
Sporządzenie na wniosek klienta odpisów, potwierdzeń realizacji
przelewu, dokumentu księgowego
Sporządzenie wyciągu bankowego
1) na koniec miesiąca
2) po każdej zmianie salda
Wysłanie wyciągu w formie pisemnej:
1) raz w miesiącu
2) częściej niż raz w miesiącu

13.

14.
15.
16.

17.

3) w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznych kanałów
dostępu
Sporządzenie kopii jednego dowodu do wyciągu:
1)
za bieżący rok
2)
za każdy poprzedni rok
Sporządzenie kopii wyciągu bankowego:
1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) z lat poprzednich
Wydanie na wniosek klienta wydruku historii rachunku z systemu
informatycznego.
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia:
1)
o prowadzeniu rachunku
2)
o obrotach i saldzie rachunku
3)
o korzystaniu lub nie korzystaniu z kredytów

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję

za każdy wyciąg

2 zł + koszt listu
2 zł + koszt listu ekonomicznego wg
ekonomicznego wg Cennika
Cennika Usług Pocztowych Poczta
Usług Pocztowych Poczta
Polska S.A.
Polska S.A.

5,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 zł + koszt listu
ekonomicznego wg Cennika
Usług Pocztowych Poczta
Polska S.A.

2 zł + koszt listu
ekonomicznego wg Cennika
Usług Pocztowych Poczta
Polska S.A.

za każdy wyciąg

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za każdy dokument

10,00 zł
15,00 zł

10,00 zł
15,00 zł

10,00 zł
15,00 zł

10,00 zł
15,00 zł

za każdy wyciąg

10,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

10,00 zł
15,00 zł

10,00 zł
15,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

30,00 zł
35,00 zł
40,00 zł

30,00 zł
35,00 zł
40,00 zł

30,00 zł
35,00 zł
40,00 zł

30,00 zł
35,00 zł
40,00 zł

za każde zestawienie

za każde zaświadczenie

0,00 zł

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

10,00 zł

18.
19.

Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każdy blankiet

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

20.

Odbiór blankietów czekowych po okresie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia
złożenia zamówienia

od każdego zamówienia

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

Wydanie blankietów czekowych
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21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

Wysłanie blankietów czekowych drogą pocztową na adres wskazany przez
klienta

Inkaso czeków rozrachunkowych
Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów
Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na
hasło
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego
dokumentu
UWAGA: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej
realizacji tytułu wykonawczego
Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca
Usługa płatności masowych:
1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych
2) obsługa rachunków wirtualnych

za każdą przesyłkę

rzeczywiste koszty pocztowe listu
poleconego wraz ze zwrotem
potwierdzenia odbioru + 5,00 zł

rzeczywiste koszty pocztowe
listu poleconego wraz ze
zwrotem potwierdzenia
odbioru + 5,00 zł

rzeczywiste koszty pocztowe
listu poleconego wraz ze
zwrotem potwierdzenia
odbioru + 5,00 zł

rzeczywiste koszty pocztowe
listu poleconego wraz ze
zwrotem potwierdzenia
odbioru + 5,00 zł

od każdego czeku

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

miesięcznie

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

0,5% kwoty przekazanej
komornikowi, nie mniej niż 25,00 zł
max 500 zł

0,5% kwoty przekazanej
komornikowi, nie mniej niż
25,00 zł max 500 zł

0,5% kwoty przekazanej
komornikowi, nie mniej niż
25,00 zł max 500 zł

0,5% kwoty przekazanej
komornikowi, nie mniej niż
25,00 zł max 500 zł

wg kosztu zakupu

wg kosztu zakupu

wg kosztu zakupu

wg kosztu zakupu

za każdą dyspozycję zrealizowaną
dotyczącą tego samego tytułu

za każdy wydany portfel / klucz

100,00 zł
indywidualnie ustalana z klientem

jednorazowo
za każdy rachunek wirtualny

28.
Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) upomnienia / wezwania z
powodu przekroczenia salda

Czynności niestandardowe np. wyjaśnienie szczegółów płatności,
zapytanie skierowane do innych banków, odzyskanie środków na wniosek
klienta, w wyniku podania przez niego nieprawidłowego identyfikatora
odbiorcy
6) Przelewy realizowane po wcześniejszym zgłoszeniu do Centrali Banku

za każde upomnienie/wezwanie

opłata równa kosztowi listu
poleconego za potwierdzeniem
odbioru wg Cennika Usług
Pocztowych Poczta Polska S.A.

opłata równa kosztowi listu
poleconego za
potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Usług Pocztowych
Poczta Polska S.A.

25,00 zł

25,00 zł

za każdą czynność

30,00 zł

30,00 zł

50,00 zł

30,00 zł

29.

6a) Opłata za prowadzenie rachunku nie jest pobierana przez 6 miesięcy od momentu otwarcia rachunku, jeśli firma/działalność prowadzona jest krócej niż 12 miesięcy
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Rozdział 2. Rachunek VAT7)
Lp.

Rodzaj czynności / usług

Stawka

Tryb pobierania opłaty

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku

2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda

bez opłat
bez opłat
za każde zaświadczenie

35,00 zł

za każde zestawienie

25,00 zł
25,00 zł + po 12,50 zł za każdy
poprzedni rok

3. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT na
wniosek klienta
1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) z lat poprzednich

4. Sporządzenie kopii:
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego
b) z lat poprzednich

za każdy dokument

10,00 zł
10,00 zł + po 5 zł za każdy
poprzedni rok

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji

15,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji
25,00 zł
bez opłat
5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego
7)
Wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego, dla którego założony został rachunek VAT. Opłaty za realizację dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku
rozliczeniowego. Wysokość opłat jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozdział 3. Rachunki rozliczeniowe w walucie wymienialnej
Wyszczególnienie czynności
Otwarcie rachunku (nie dotyczy rachunku terminowego)
Otwarcie rachunku bez wniesienia wpłaty
Prowadzenie rachunku
Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do rachunku
Wystawienie zaświadczenia o posiadaniu / stanie środków na rachunku
Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty)

Tryb pobierania opłaty
jednorazowo
jednorazowo
miesięcznie
za każdą dyspozycję
za każde zaświadczenie

Stawka obowiązująca
10,00 zł
25,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

naliczana od wpłacanej/wypłacanej
kwoty

0,50%, nie mniej niż 3,00 zł

Realizacja poleceń wypłaty za granicę lub do innych banków dewizowych w
Polsce

8. Sporządzenie wyciągu bankowego
1) na koniec miesiąca
2) po każdej zmianie salda
9. Wysłanie wyciągu w formie pisemnej:

wg Taryfy opłat banku pośredniczącego
(SGB-Banku S.A. w Poznaniu)
za każdy wyciąg

0,00 zł
1,00 zł

1) raz w miesiącu

za każdy wyciąg

2) częściej niż raz w miesiącu

za każdy wyciąg

0,00 zł
2 zł + koszt listu ekonomicznego wg
Cennika Usług Pocztowych Poczta
Polska S.A.

3) w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznych kanałów
dostępu
10. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) upomnienia/wezwania z
powodu przekroczenia salda

za każdy wyciąg

0,00 zł

za każde upomnienie/ wezwanie

25,00 zł
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Rozdział. 4 Usługi bankowości elektronicznej
Lp.
Rodzaj czynności / usługi

1.

2.
3.
4.

Abonament za korzystanie
pośrednictwem WWW:

z

usług

bankowości

elektronicznej

za

6.

AGRO

KONTO DLA
FIRMY

KONTO DLA
BIZNESU

NOF PROFIT

miesięcznie:

1) dla klientów korzystających z usługi za pomocą kart mikroprocesorowych

za każdy rachunek,

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

2) dla klientów korzystających z usługi z wykorzystaniem innych środków
autoryzacji

za każdy rachunek,

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

Abonament za korzystanie z powiadomień SMS (Serwis BS NOWE SMS)

miesięcznie

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

Opłata za wysłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS do użytkownika

za każdy SMS

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

miesięcznie za każdy
identyfikator

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

Opłata za wydanie:
1) pierwszego identyfikatora do mTokena MAA

5.

Stawka

Tryb pobierania opłaty

2) kolejnego identyfikatora do mTokena MAA
Opłata za wysyłanie powiadomień autoryzacyjnych oraz powiadomień PUSH
do aplikacji mobilnej mToken MAA
Wykonanie na wniosek klienta:

miesięcznie

1) zablokowania kanału dostępu
2) odblokowania kanału dostępu

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

3) zablokowanie środków dostępu / autoryzacji

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

za każdą dyspozycję

4) odblokowanie środków dostępu / autoryzacji

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

5) odblokowania indywidualnego hasła do kanału WWW

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

6) wygenerowanie nowego identyfikatora ID
7) zmianę numeru telefonu komórkowego w usłudze Serwisu BS NOWE SMS
lub usłudze bankowości elektronicznej

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

OPŁATY DLA UŻYTKOWNIKÓW KART MIKROPROCESOROWYCH
7.

Opłata za wydanie kodu PIN

8.

Opłata za czytnik do kart mikroprocesorowych:

za każdy PIN

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

-

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

2) opłata za wydanie kolejnego czytnika

za każdy czytnik

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

3) wydanie czytnika w miejsce utraconego lub zniszczonego

za każdy czytnik

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

4) niezwrócenie czytnika w przypadku rozwiązania umowy rachunku lub
zaprzestania korzystania z usługi www

za każdy czytnik

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

1) opłata za wydanie pierwszego czytnika:
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9.

Opłata za wydanie karty mikroprocesorowej:
1) wydanie pierwszej karty mikroprocesorowej

10.

11.

-

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

2) wydanie kolejnej karty mikroprocesorowej (w tym wznowienie)

jednorazowo

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

3) wydanie karty w miejsce utraconej lub zniszczonej

jednorazowo

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

1) pierwszego użytkownika do bazy danych

-

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2) kolejnego użytkownika do bazy danych

za każdego użytkownika

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

za każdą zmianę

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

Wprowadzenie:

Opłata za zmianę warunków umowy
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Rozdział 5. Instrumenty płatnicze
Karty płatnicze
Lp.

Rodzaj czynności / usług

1.

Użytkowanie karty:

2.

Wydanie:
a) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
b) nowej karty w miejsce utraconej
Opłata za wznowienie karty
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
Opłata za wypłatę gotówki :
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)*
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1)
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)*

3.
4.
5.

6.
7.

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
(na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

8.

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
9. 1)
banków SGB
2)
innych, niż wskazane w pkt 1
10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
11. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta
12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
13. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

Tryb pobierania opłaty

miesięcznie

Mastercard Business
(zbliżeniowa)

Visa Business8)
(zbliżeniowa)

Stawka

Stawka

2,50 zł przy wykonaniu operacji bezgotówkowych w
miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 500 zł, w
przeciwnym wypadku 5 zł

za każdą kartę
20,00 zł
40,00 zł
10,00 zł
5,00 zł

20,00 zł
40,00 zł
10,00 zł
5,00 zł

bez opłat
5,00 zł
3%, min. 5,00 zł
3%, min. 10,00 zł

bez opłat
5,00 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10 zł

4%, min. 10,00 zł

4% min. 10 zł

3%, min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

6,00 zł

6,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł
7,00 zł

6,00 zł
7,00 zł

za każde sprawdzenie
miesięcznie
za każde zestawienie

1,50 zł
2,50 zł
5,00 zł
5,00 zł

1,50 zł
2,50 zł
5,00 zł
5,00 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

45,00 zł

bez prowizji

bez prowizji

bez opłat

3%

od każdej zmiany
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

naliczana od wypłacanej kwoty
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdy numer PIN

14. Transakcje bezgotówkowe

od kwoty transakcji, pobierana w
15. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
dniu rozliczenia operacji
8)
Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwą Visa Business Electron oraz Visa Business wznowionych w miejsce ww. kart.
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Karta przedpłacona zbliżeniowa
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie czynności
Opłata roczna za obsługę karty

Tryb pobierania
prowizji
rocznie, z góry za każdy rok
ważności karty

Zasilenie rachunku karty
Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty
Zastrzeżenie karty
Wypłata gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)*

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

8.
9.

6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
Transakcja bezgotówkowa:
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

bez opłat
5,00 zł
2,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)*

6.
7.

25,00 zł
bez opłat
10,00 zł
bez opłat

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1)
5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG)

MASTERCARD
Stawka

3%, min. 10,00 zł
naliczana od wypłacanej kwoty

2,00 zł

za każdy numer PIN

3%, min. 10,00 zł
6,00 zł

za każdą zmianę

-

4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji

Karty świadczeniowe
Lp.

Wyszczególnienie czynności

1.

Wydanie karty wraz z numerem PIN

2.

Zasilenie rachunku karty

3.

Zastrzeżenie karty

4.

Obsługa karty

5.
6.
7.

Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB
Transakcje bezgotówkowe
Wydanie nowego numeru PIN

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
za każdą dyspozycję
miesięcznie
za każdy nr PIN
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MASTERCARD
Stawka
wg indywidualnie
uzgodnionych stawek
wg indywidualnie
uzgodnionych stawek
bez opłat
wg indywidualnie
uzgodnionych stawek
bez opłat
bez prowizji
6,00 zł

Karty kredytowe
Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej)

7

2.

Obsługa karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)

3.
4.
5.

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
Wznowienie karty

6.

Zastrzeżenie karty

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
rocznie, z góry za każdy rok
ważności karty
(pierwszej i wznowionych)
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę

Mastercard Business
75,00 zł

-

bez opłat

Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)*
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)*

11. Minimalna kwota do zapłaty

75,00 zł
35,00 zł
bez opłat

4% min 10,00 zł
naliczana od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG)
6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
8. Zmiana PIN w bankomatach
9. Wydanie nowego numeru PIN
10. Zmiana limitu kredytowego

75,00 zł

4% min 10,00 zł
4% min 10,00 zł
4% min 10,00 zł
4% min 10,00 zł

za każdą zmianę
za każdy numer PIN
naliczana zgodnie z regulaminem
funkcjonowania kart kredytowych i
umową

4% min. 10,00 zł
4,50 zł
6,00 zł
bez opłat
5% min 50,00 zł

w przypadku osób
fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą w
tym rolników i wspólników
spółek cywilnych opłata
Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w
równa kosztowi listu
umowie o kartę
za każdy egzemplarz upomnienia/
12.
poleconego za
Opłatę pobiera się od kredytobiorcy, za wysłanie upomnienia / wezwania zarówno do
wezwania
potwierdzeniem odbioru wg
kredytobiorcy, jak i do poręczycieli.
Cennika Usług Pocztowych
Poczta Polska S.A., w
przypadku pozostałych
podmiotów opłata wynosi
25,00 zł
13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

za każde zestawienie
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5,00 zł

Instrument płatniczy BLIK
Lp.
1.
2.

3.

Rodzaj czynności / usługi
Aktywacja BLIK
Obsługa BLIK
Opłata za wypłatę gotówki:
1)
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2)

w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1)

3)

w bankomatach za granicą

4.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

5.

Krajowa transakcja płatnicza

6.

Zmiana limitu transakcyjnego

*

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

Tryb pobierania opłaty
jednorazowo
miesięcznie

Stawka
0,00 zł
0,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenie operacji
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenie operacji
Za każdą zmianę limitu
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0,00 zł
nie dotyczy
0,00 zł
bez opłat
0,00 zł

Rozdział 6. Kredyty / pożyczki / gwarancje - klienci instytucjonalni
Lp.
Rodzaj czynności / usługi
1.
Prowizja przygotowawcza z tytułu udzielenia kredytu – przedsiębiorcy (w tym rolnicy):
a)
kredyty na działalność gospodarczą z okresem kredytowania:
do 1 roku
do 2 lat
do 3 lat
powyżej 3 lat
b)
kredyt w rachunku bieżącym
c)
odnowienie limitu kredytu w rachunku bieżącym

d)

e)

Tryb pobierania opłaty
Naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty
odnowienia kredytu (dotyczy kredytów
odnawialnych), płatna jednorazowo przed
postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

Stawka

2,0 %, nie mniej niż 50,00 zł
2,5%, nie mniej niż 50,00 zł
3,0%, nie mniej niż 50,00 zł
3,5%, nie mniej niż 50,00 zł
1,50%
1,50%

kredyty preferencyjne objęte dopłatami ARiMR

2,00 % z zastrzeżeniem, że suma wszystkich opłat i
prowizji związanych z kredytem preferencyjnym z
pomocą ARiMR udzielonych według zasad
obowiązujących od 2015 roku nie może przekroczyć
2,00 % kwoty udzielonego kredytu

kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji na obszarze dotkniętym klęską żywiołową

2,00 % z zastrzeżeniem, że suma wszystkich opłat i
prowizji związanych z kredytem preferencyjnym z
pomocą ARiMR udzielonych według zasad
obowiązujących od 2015 roku nie może przekroczyć
2,00 % kwoty udzielonego kredytu

f)
kredyt unijny:
rolnicy i rybacy
przedsiębiorcy
jednostki samorządu terytorialnego
g)
AGROKREDYT
h)
kredyt inwestycyjno-obrotowy
i)
kredyt inwestycyjny SGB-AGRO
j)
kredyt termomodernizacyjny
k)
kredyt hipoteczny
l) kredyt dla wspólnot mieszkaniowych
UWAGA:

1,5%, min. 100,00 zł
2,0%, min. 150,00 zł
do negocjacji
wg aktualnej Uchwały Zarządu Banku
2,50%
2,50%
1,50%
1,50%
1,50%

Do kredytów wymienionych w ppkt „a", „g”, „h", "i", "j” prowizję zmniejsza się o 0,5 p.p. w przypadku posiadania czynnego rachunku bieżącego przez okres dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku posiadania
rachunku bieżącego przez okres krótszy niż 3 miesiące lub otwarcia rachunku bieżącego przy złożeniu wniosku prowizję zmniejsza się o 0,25 p.p.
2.

Prowizja wstępna od kredytów unijnych za rozpatrzenie wniosku zaliczaną na poczet prowizji
przygotowawczej:

a)
b)
c)

rolnicy i rybacy
przedsiębiorcy
jednostki samorządu terytorialnego

- Za rozpatrzenie wniosku o udzielenie
kredytu/pożyczki, naliczana od wnioskowanej
kwoty kredytu/pożyczki, płatna w dniu złożenia
wniosku
- w razie odmowy udzielenia kredytu lub
rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy
kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi, natomiast
w przypadku udzielenia kredytu, zaliczana jest na
poczet prowizji przygotowawczej
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0,1% nie mniej niż 100 zł
0,3% nie mniej niż 150 zł
0,00 zł

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Opłata za wydanie promesy kredytowej od kredytów unijnych:
a)
rolnicy i rybacy
b)
przedsiębiorcy
c)
jednostki samorządu terytorialnego
1) Od udzielonych lub przedłużanych gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali

Za każdą promesę

Z tytułu wystawienia gwarancji, poręczenia,
regwarancji i awalu, pobierana od kwoty czynnej
gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu,
a) do 1 roku – za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności zobowiązania od kwoty gwarancji,
naliczana i płatna z góry w pierwszym dniu okresu
poręczenia, regwarancji i awalu
prowizyjnego (ustala się kwartalne lub roczne
b) powyżej 1 roku – za każdy rozpoczęty 1 roczny okres ważności zobowiązania od kwoty
okresy prowizyjne)
gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu
Za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej
2) Z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, poręczeń, regwarancji
gwarancji, poręczenia, regwarancji
Prowizja za gotowość od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku rozliczeniowym
Od kredytów odnawialnych – naliczana w stosunku
(bieżącym/pomocniczym)
rocznym od różnicy pomiędzy kredytem
postawionym do dyspozycji, a kredytem
wykorzystanym, za każdy dzień niewykorzystania
Za zmianę warunków spłaty należności Banku (zmianę terminów spłaty) z tytułu udzielonych
kredytów/pożyczek:
a)
za każdy wniosek złożony przed terminem płatności
(od kwoty należnej objętej zmianą warunków spłaty)
b)
za każdy wniosek złożony po upływie terminu płatności
(od kwoty należnej objętej zmianą warunków spłaty)
Za zmianę innych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy/pożyczkobiorcy – z wyjątkiem
prolongaty
Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki
Za wydanie zezwolenia na zmianę dłużnika przy przejęciu nieruchomości obciążonej hipoteką z
tytułu kredytu lub innej wierzytelności

Naliczana od kwoty prolongowanej, płatna w dniu
przyjęcia wniosku

50,00 zł
100,00 zł
50,00 zł

0,5% min. 100,00 zł
2% min. 150,00 zł
1,00%

0,50% w stosunku rocznym

1% nie mniej niż 50,00 zł, max 1000,00 zł
1,5% nie mniej niż 50,00 zł, max 1000,00 zł

Za wydanie klientowi zgody na przejęcie zadłużenia przez nowego nabywcę nieruchomości
Za czynności związane z przejęciem kredytów z dopłatami ARiMR przez nowego dłużnika –
następcę gospodarstwa
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego:
a)
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że
klient nie figuruje jako dłużnik
b)
posiadanie zdolności kredytowej do oferty przetargowej
Wydanie kserokopii umowy o kredyt/pożyczkę
Wydanie kserokopii innego dokumentu związanego z umową kredytową/umową pożyczki, którego
oryginał powinien pozostać w aktach Banku

Naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty

1%, nie mniej niż 50 zł i nie więcej niż 1000 zł

Za każdy wniosek

50,00 zł

Za każdy złożony wniosek

50,00 zł

Za każdy złożony wniosek

50,00 zł

Za każdy złożony wniosek

50,00 zł

Za każdy egzemplarz zaświadczenia

50,00 zł

Za każdy egzemplarz zaświadczenia
Za każdą umowę

50,00 zł – 500,00 zł
20,00 zł
2,00 zł

15.
Za przesłanie wniosku o dokonanie wpisu do Sądowego Rejestru Zastawów do Sądu Rejonowego

Za każdą wysyłkę wniosku/ów o dokonanie wpisu
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koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. + 5,00
zł

16.
za każdą wysyłkę

koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. + 5,00
zł

Za każdy egzemplarz upomnienia monitu /
wezwania

25,00 zł

Naliczana kwartalnie (za każdy rozpoczęty kwartał
kalendarzowy) od kwoty udzielonego kredytu,

0,20%
lub w wysokości zapisanej w umowie kredytowej

Za wysłanie wniosku o wpis w Księdze Wieczystej do Sądu Rejonowego
17.

18

Za wysłanie upomnienia / monitu / wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu
UWAGA:
Opłatę pobiera się od kredytobiorcy, za wysłanie upomnienia zarówno do kredytobiorcy, jak i do
poręczycieli.
Opłata za obsługę dopłat ARiMR otrzymywanych do kredytów preferencyjnych udzielonych do
31.12.2014 r.
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Lp.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

DZIAŁ IV. POZOSTAŁE OPŁATY Inne czynności i usługi bankowe
Rodzaj czynności / usługi
Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone przez Bank:
dla klientów instytucjonalnych (dotyczy rachunków KONTO DLA BIZNESU i rachunków rozliczeniowych klientów
instytucjonalnych założonych do 31.12.2020)
dla klientów instytucjonalnych (dotyczy rachunków KONTO DLA FIRMY)
dla wspólnot mieszkaniowych
dla rolników
dla osób fizycznych (ROR, terminowe, a`vista)
dla klientów indywidualnych z tytułu opłat za śmieci
Wpłaty gotówkowe:
1. na rachunki prowadzone w innych bankach
2. składki ZUS
Wypłaty gotówkowe od zleceń do wypłaty
(prowizję nalicza się gdy kwota do wypłaty wynosi minimum 20,00 zł i pobiera się gotówkowo poprzez wpłatę do kasy)
Depozyt
1.
Przyjęcie depozytu na zlecenie klienta
2.
Przechowywanie depozytu w skarbcu
UWAGA: W przypadku przechowywania depozytu do 15 dni opłata wynosi połowę stawki.
Przyjęcie / odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości:
1.
od osób posiadających w Banku rachunek lub będących Kredytobiorcami
2.
od pozostałych osób
Zamiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały
UWAGA: prowizji nie pobiera się:
1.
jeżeli zamianie podlega nie więcej niż 20 sztuk znaków pieniężnych
2.
od posiadaczy rachunków prowadzonych przez Bank
Przedstawienie weksla do zapłaty
Uwaga: opłata pobierana jest przez Bank Spółdzielczy (domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego
Sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku, gdy:
a)
Klient określi datę dokonania operacji
b)
Klient nie określi daty operacji
Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom
uprawnionym na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1, pkt 1a i pkt 1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz.
1896)
Uwaga: opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1896)

Tryb pobierania opłat

Stawka
0,3% min. 5,00 zł

naliczana od wpłacanej kwoty

za każdą wpłatę

0,2% min. 5,00 zł
0,3% min. 2,50 zł
0,15% min. 5,00 zł
0,00%
2,00 zł

naliczana od wpłacanej kwoty
od każdej wpłaty

0,6% min. 3,50 zł
0,6% min. 10,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

0,5% min. 3,00 zł

Jednorazowo
za każdy depozyt miesięcznie

12,30 zł
12,30 zł

za każde zastrzeżenie

0,00 zł
20,00 zł

naliczana od wymienianej kwoty

2% wartości, nie mniej niż
20,00 zł
15,00 zł

za każdy dokument
za każdy dokument

10,00 zł
20,00 zł

za każde przekazanie

50,00 zł

10.

Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową (sądom za poszukiwanie rachunków w
sprawach cywilnych o podział majątku wspólnego małżonków oraz o spadek, organom skarbowym, osobom fizycznym dysponującym
postanowieniem sądu o nabyciu spadku po osobie, na której nazwisko poszukuje się rachunku)

za każde przekazanie

40,00 zł

11.

Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej informacji o rachunkach bankowych osobom, o których mowa w art. 92ba ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz organom i instytucjom, o których mowa w art. 105b ustawy Prawo bankowe

za każdą zbiorczą informację

25,00 zł

pobierana od płatnika

20,00 zł

12.
13.

Opłata za podjęcie działań w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej zgodnie z art. 143a-143c ustawy o usługach płatniczych
skutkujących odzyskaniem środków
Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu:
1)
zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank
2)
innych płatności
UWAGA: opłaty nie pobiera się z tytułu blokady środków na realizację polecenia wypłaty za granicęStrona 33 z 42

za każdą dyspozycję

0,5% min. 50,00 zł
0,5% min. 10,00 zł max 500 zł

Dział V. Produkty wycofane z oferty Banku
1. „Konto za złotówkę”
Lp.

Rodzaj czynności / usługi

Tryb pobierania opłat

1.

Prowadzenie rachunku płatniczego i obsługa karty Mastercard wydanej do konta

2.

Wydanie karty płatniczej

3.
4.

Stawka

miesięcznie

1,00 zł

-

0,00 zł

Wypłata gotówki w bankomatach sieci SGB i BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych

za każdą wypłatę

0,00 zł

Wypłata gotówki w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)

za każdą wypłatę

3% min. 10,00 zł

Opłata za wydanie duplikatu karty (w przypadku zniszczenia / uszkodzenia karty)

za każdą karte

10,00 zł

6.

Opłata za wznowienie karty

za każdą kartę

10,00 zł

7.

Wypłata gotówki w:

USŁUGI DODATKOWE
5.

2) w bankomatach w kraju, innych niż wskazane w wierszu 3

naliczana od wypłacanej
kwoty, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

3) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 1) (przy użyciu terminala POS)*
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium
innego państwa członkowskiego EOG)

naliczana od wypłatanej
kwoty

5,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

1,50 zł

za każdy numer PIN

6,00 zł

za każdą zmianę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

4,50 zł

za każde sprawdzenie

1,50 zł

1) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)*

8.
9.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
10.

Wydanie nowego numeru PIN

11.

Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB
2) sieci innych niż SGB

12.

5,00 zł
5,00 zł
3% min. 10,00 zł

7,00 zł

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych niż wskazane w pkt 1)

13.

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych i przesłanie:

14.

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

15.

Transakcja bezgotówkowa
1)

dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)

dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG,

2,50 zł
za każde zestawienie

5,00 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł
bez prowizji

-

3)
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na
terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
16.
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

bez prowizji
bez prowizji

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
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bez opłat

17.

18.

Polecenie przelewu wewnętrznego:
1)

złożone w formie papierowej

2)

za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

za każdy przelew

0,00 zł

Polecenie przelewu:
a)

złożone w formie papierowej

b)

złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

5,00 zł
za każdy przelew

3) Express Elixir:

19.

1,00 zł

1,00 zł

a) złożone w formie papierowej

10,00 zł

b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

5,00 zł

Zlecenie stałe
1)

realizacja przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone:

a)

w formie papierowej

0,00 zł

b)

za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

0,00 zł

2)

realizacja przelewu na rachunki prowadzone przez inne banki złożone:

a)

w formie papierowej

b)

za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

3)

odwołanie zlecenia stałego złożonego:

a)

w formie papierowej

b)

za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

4,00 zł
za każdy przelew

1,00 zł
2,00 zł
bez opłat

4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) w formie papierowej

2,00 zł

b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
20.

21.

bez opłat

Polecenie zapłaty:
1)

złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

2)

realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika

2,50 zł
za każdą dyspozycję

3)
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na
korzystanie z polecenia zapłaty
Realizacja przelewu w systemie SORBNET

5,00 zł

1) złożone w formie papierowej

za każdy przelew

2) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
22.

40,00 zł
25,00 zł

24.

Ustanowienie , zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
Ustanowienie, zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na
wypadek śmierci
Za zmianę z rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie

25.

Za zmianę wzoru podpisu do prowadzonego rachunku

23.

2,50 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

za każdą zmianę

10,00 zł
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26.

Wysłanie wyciągu - w formie papierowej:
a) jeżeli klient posiada usługę bankowości elektronicznej

za każde zestawienie

b) jeżeli klient nie posiada usługi bankowości elektronicznej (internet mobile)
27.

Sporządzenie kopii wyciągu

28.

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych / historii rachunku

bez opłat
za każdy wyciąg
za każde zestawienie

a) dla klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (internet/mobile)
b) dla klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (internet/mobile)
29.

za dokument

Opłata za zmianę warunków umowy

32.

Sporządzenie na wniosek klienta zaświadczenia

33.

Abonament miesięczny na korzystanie z:

za każdy dokument

3,00 zł

za każdą zmianę

10,00 zł

za każde zaświadczenie

25,00 zł

miesięcznie

1) usługi bankowości elektronicznej

za każdy rachunek

2,00 zł

2) powiadamianie SMS

za każdy rachunek

3,00 zł**

za każdy SMS

0,30 zł

miesięcznie za każdy
identyfikator

0,00 zł

miesięcznie

0,00 zł

34.

Opłata za wysłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS do użytkownika

35.

Opłata za wydanie:
1) pierwszego identyfikatora do mTokena MAA
2) kolejnego identyfikatora do mTokena MAA
Opłata za wysyłanie powiadomień autoryzacyjnych oraz powiadomień PUSH do aplikacji mobilnej
mToken MAA
Wykonanie na wniosek klienta:

1,50 zł

1) zablokowania kanału dostępu

5,00 zł

2) odblokowania kanału dostępu

5,00 zł

3) odblokowanie środków dostępu / autoryzacji

5,00 zł
za każdą dyspozycję

4) zablokowanie środków dostępu / autoryzacji

**

5,00 zł
10,00 zł

Sporządzenie na wniosek klienta odpisów, potwierdzenia realizacji przelewów, dokumentu księgowego

31.

37.

5,00 zł

Sporządzenie kopii zestawienia transakcji płatniczych / historii rachunku:
b) za każdy miesiąc roku poprzedniego i lat wcześniejszych

36.

10,00 zł

bez opłat

a) za każdy miesiąc roku bieżącego
30.

5,00 zł

5,00 zł

5) odblokowania indywidualnego hasła do kanału WWW

0,00 zł

6) wygenerowanie nowego identyfikatora ID
7) zmianę numeru telefonu komórkowego w usłudze powiadomienia SMS lub usłudze bankowości
elektronicznej

5,00 zł

W ramach abonamentu dostępnych jest 60 SMS-ów w miesiącu, koszt każdego kolejnego SMS-a w miesiącu wynosi 0,05 zł.
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5,00 zł

2. Rachunki rozliczeniowe
Lp.
Rodzaj czynności / usługi

1.

Otwarcie rachunku bankowego: bieżącego i pomocniczego

2.

Prowadzenie rachunku bankowego:
1)

Stawka

Tryb pobierania opłaty
Klienci instytucjonalni

Rolnicy

Wspólnoty mieszkaniowe i
instytucje niekomercyjne
działające na rzecz gospodarstw
domowych

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

25,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

20,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,3 % nie mniej niż 5,00 zł

0,15 % nie mniej niż 5,00 zł

0,3 % nie mniej niż 2,50 zł

0,2% nie mniej niż 5,00 zł

0,15 % nie mniej niż 5,00 zł

0,2% nie mniej niż 3,50 zł

-

bieżącego,
Miesięcznie za każdy rachunek

3.
4.
5.

2)
pomocniczego
UWAGA : Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek
prowadzony jest przez mniej niż 10 dni kalendarzowych.
Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank dokonane w
naliczana od wpłacanej kwoty
placówce Banku
Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku
Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie
wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku):

naliczana od wypłacanej kwoty
naliczana od kwoty do wypłaty

1) w przypadku podjęcia gotówki

bez opłat
0,10%, min. 10,00 zł max
150 zł

2) w przypadku nie podjęcia gotówki
6.

bez opłat
bez opłat
0,10%, min. 10,00 zł max 150
0,10%, min. 10,00 zł max 150 zł
zł

Realizacja przelewów:
1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożonych:
a) w formie papierowej

2,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

a) złożone w formie papierowej

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
Przelewy wykonywane w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie
stałe, przelew z datą przyszłą)
1) ustanowienie:

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

2) na rachunki prowadzone przez inne banki złożonych:
a) w formie papierowej

za każdy przelew

b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
3) Express Elixir:

7.

a) w oddziale
b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów
2) realizacja przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez BS
złożonego:
a) w formie papierowej

za każdy przelew
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b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
3) realizacja przelewu na rachunki prowadzone przez inne banki
złożonego:
a) w formie papierowej
b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

4) odwołanie zlecenia stałego:
a) złożone w formie papierowej
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
5) modyfikacja zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
8.

za każdą dyspozycję

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika
3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty lub
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
Realizacja przelewów w systemie SORBNET 9)
1) złożone w formie papierowej

10.
11.

2) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
Sporządzenie na wniosek klienta odpisów, potwierdzeń realizacji
przelewu, dokumentu księgowego
Sporządzenie wyciągu bankowego
1) na koniec miesiąca

12.

2) częściej niż raz w miesiącu

14.

za każdą dyspozycję

za każdy przelew

2,00 zł
bez opłat

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

3) w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznych kanałów
dostępu
Sporządzenie kopii jednego dowodu do wyciągu:
1)

za bieżący rok

2)

za każdy poprzedni rok

5,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

za każdy dokument

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każdy wyciąg

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

za każdy wyciąg

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za każdy wyciąg

2 zł + koszt listu
ekonomicznego wg Cennika
Usług Pocztowych Poczta
Polska S.A.

2 zł + koszt listu
ekonomicznego wg Cennika
Usług Pocztowych Poczta
Polska S.A.

2 zł + koszt listu ekonomicznego
wg Cennika Usług Pocztowych
Poczta Polska S.A.

za każdy wyciąg

0,00 zł

0,00 zł

za każdy dokument

10,00 zł
15,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

2) po każdej zmianie salda
Wysłanie wyciągu w formie pisemnej:
1) raz w miesiącu

13.

2,00 zł
bez opłat

Polecenie zapłaty:
1) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela

9.

2,00 zł
bez opłat

0,00 zł

Sporządzenie kopii wyciągu bankowego:
1) z bieżącego roku kalendarzowego

za każdy wyciąg

2) z lat poprzednich
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10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15.
16.

17.

Wydanie na wniosek klienta wydruku historii rachunku z systemu
informatycznego.
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia:
1)

o prowadzeniu rachunku

2)

o obrotach i saldzie rachunku

3)

o korzystaniu lub nie korzystaniu z kredytów

za każde zestawienie

za każde zaświadczenie

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

30,00 zł
35,00 zł
40,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję

15,00 zł

15,00 zł

10,00 zł

18.

Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

19.

Wydanie blankietów czekowych
Odbiór blankietów czekowych po okresie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia
złożenia zamówienia

za każdy blankiet

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

od każdego zamówienia

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

20.
21.

rzeczywiste koszty pocztowe rzeczywiste koszty pocztowe
rzeczywiste koszty pocztowe listu
listu poleconego wraz ze
listu poleconego wraz ze
poleconego wraz ze zwrotem
zwrotem potwierdzenia
zwrotem potwierdzenia odbioru
potwierdzenia odbioru + 5,00 zł
odbioru + 5,00 zł
+ 5,00 zł

Wysłanie blankietów czekowych drogą pocztową na adres wskazany przez
klienta

za każdą przesyłkę

22.

Inkaso czeków rozrachunkowych

od każdego czeku

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

23.

Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów
Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na
hasło
Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu:

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

miesięcznie

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

0,5% min. 50,00 zł

0,5% min. 50,00 zł

0,5% min. 50,00 zł

0,5% min. 10,00 zł
max 500 zł

0,5% min. 10,00 zł
max 500 zł

0,5% min. 10,00 zł
max 500 zł

0,5% kwoty przekazanej
komornikowi, nie mniej niż
25,00 zł max 500 zł

0,5% kwoty przekazanej
komornikowi, nie mniej niż
25,00 zł max 500 zł

0,5% kwoty przekazanej
komornikowi, nie mniej niż 25,00
zł max 500 zł

wg kosztu zakupu

wg kosztu zakupu

wg kosztu zakupu

24.
25.

1)

26.

27.
28.

zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank
za każdą dyspozycję
2)
innych płatności
UWAGA: opłaty nie pobiera się z tytułu blokady środków na realizację
polecenia wypłaty za granicę
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego
za każdą dyspozycję
dokumentu
zrealizowaną dotyczącą tego
UWAGA: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej
samego tytułu
realizacji tytułu wykonawczego
za każdy wydany portfel /
Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca
klucz
Usługa płatności masowych:
1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych
2)

29.
30.

9)

obsługa rachunków wirtualnych

Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) upomnienia / wezwania z
powodu przekroczenia salda
Czynności niestandardowe np. wyjaśnienie szczegółów płatności,
zapytanie skierowane do innych banków, odzyskanie środków na wniosek
klienta, w wyniku podania przez niego nieprawidłowego identyfikatora
odbiorcy
Przelewy realizowane po wcześniejszym zgłoszeniu do Centrali Banku

jednorazowo

100,00 zł

za każdy rachunek wirtualny

indywidualnie ustalana z klientem

za każde
upomnienie/wezwanie

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

za każdą czynność

50,00 zł

30,00 zł

30,00 zł
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3.
Lp.

1.

2.
3.
4.

Usługi bankowości elektronicznej
Rodzaj czynności / usługi

6.

Klienci instytucjonalni

Rolnicy

Wspólnoty mieszkaniowe i
instytucje niekomercyjne
działające na rzecz gospodarstw
domowych

Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej za
pośrednictwem WWW:
1) dla klientów korzystających z usługi za pomocą kart
mikroprocesorowych
2) dla klientów korzystających z usługi z wykorzystaniem innych środków
autoryzacji

za każdy rachunek,

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każdy rachunek,

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

Abonament za korzystanie z powiadomień SMS (Serwis BS NOWE SMS)

miesięcznie

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

Opłata za wysłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS do użytkownika

za każdy SMS

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

miesięcznie za każdy
identyfikator

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1) zablokowania kanału dostępu

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

2) odblokowania kanału dostępu

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

Opłata za wydanie:
1) pierwszego identyfikatora do mTokena MAA

5.

Stawka

Tryb pobierania opłaty

2) kolejnego identyfikatora do mTokena MAA
Opłata za wysyłanie powiadomień autoryzacyjnych oraz powiadomień
PUSH do aplikacji mobilnej mToken MAA
Wykonanie na wniosek klienta:

miesięcznie:

miesięcznie

3) zablokowanie środków dostępu / autoryzacji
za każdą dyspozycję

4) odblokowanie środków dostępu / autoryzacji

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

5) odblokowania indywidualnego hasła do kanału WWW

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

6) wygenerowanie nowego identyfikatora ID
7) zmianę numeru telefonu komórkowego w usłudze Serwisu BS NOWE
SMS lub usłudze bankowości elektronicznej

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

OPŁATY DLA UŻYTKOWNIKÓW KART MIKROPROCESOROWYCH
7.

Opłata za wydanie kodu PIN

8.

Opłata za czytnik do kart mikroprocesorowych:

za każdy PIN

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

-

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

2) opłata za wydanie kolejnego czytnika

za każdy czytnik

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

3) wydanie czytnika w miejsce utraconego lub zniszczonego

za każdy czytnik

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

4) niezwrócenie czytnika w przypadku rozwiązania umowy rachunku lub
zaprzestania korzystania z usługi www

za każdy czytnik

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

1) opłata za wydanie pierwszego czytnika:
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9.

Opłata za wydanie karty mikroprocesorowej:
1) wydanie pierwszej karty mikroprocesorowej

10.

-

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

2) wydanie kolejnej karty mikroprocesorowej (w tym wznowienie)

jednorazowo

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

3) wydanie karty w miejsce utraconej lub zniszczonej

jednorazowo

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

Wprowadzenie:
1) pierwszego użytkownika do bazy danych

-

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2) kolejnego użytkownika do bazy danych

za każdego użytkownika

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

za każdą zmianę

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

VISA ELECTRON

MAESTRO

VISA BUSINESS ELECTRON

11.

Opłata za zmianę warunków umowy

4.

Karty płatnicze

Lp.

Rodzaj czynności / usług

Tryb pobierania opłaty

VISA ELECTRON
MŁODZIEŻOWA
Stawka

karta bez funkcji zbliżeniowej
Stawka

1,50 zł w przypadku dokonania minumum 5 transakcji
bezgotówkowych kartą w miesiącu kalendarzowym w
przeciwnym wypadku 3 zł

Stawka
2,50 zł przy wykonaniu operacji
bezgotówkowych w miesiącu
kalendarzowym na łączną kwotę
min. 500 zł, w przeciwnym
wypadku 5 zł

1.

Obsługa karty płatniczej

miesięcznie

2.

Wydanie karty płatniczej

za każdą kartę

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3.

Opłata za wydanie duplikatu karty (w przypadku zniszczenia / uszkodzenia
karty)

za każdą kartę

10,00 zł

10,00 zł

należy zamówić kartę Visa
Business (zbliżeniową)

4.

Opłata za wznowienie karty

za każdą kartę

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

5.

Wypłata gotówki:
1) w bankomatach sieci banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków
za każdą wypłatę, pobierana w
spółdzielczych
dniu rozliczenia operacji
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)*
3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1)
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) (przy użyciu terminala
POS)*
naliczana od wypłacanej kwoty
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich
EOG)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego
naliczana od wypłacanej kwoty
EOG)

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
3% min. 5,00 zł

3%, min. 10,00 zł

3%, min. 10,00 zł

3% min. 10 zł

3%, min. 10,00 zł

3%, min.10,00 zł

4% min. 10 zł

5,00 zł

5,00 zł

3% min. 5,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

6.

7.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
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8.

Wydanie nowego numeru PIN

9.

Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni
roboczych)
Transakcje bezgotówkowe:
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

10.

11.
12.
13.

za każdy numer PIN

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

6,00 zł
7,00 zł

miesięcznie

1,50 zł
2,50 zł
5,00 zł

1,50 zł
2,50 zł
5,00 zł

1,50 zł
2,50 zł
5,00 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

5%

bez opłat

3%

za każde
sprawdzenie

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
14.
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

5.

Karty przedpłacone

Lp.
1.
2.

3.
4.

*

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

Wyszczególnienie czynności
Wydanie karty i numeru PIN
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków
spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)*
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1)
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu
terminala POS)*
5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich
EOG)
6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich
EOG)
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

Tryb pobierania

MASTERCARD
karta bez funkcji zbliżeniowej

prowizji
za każdą kartę

Stawka
25,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana

bez opłat

w dniu rozliczenia operacji

1,50 zł
2,00 zł
3%, min. 4,50 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

2,00 zł
3%, min. 4,50 zł

za każdy numer PIN

6,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł
7,00 zł
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