
TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE  W WALUTACH WYMIENIALNYCH -

KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

grudzień 2019r.



DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

1.
Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim pobiera prowizje i opłaty za czynności bankowe dla Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z 
niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim.

2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

3.
Opłaty i prowizje pobierane są w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji bądź cyklicznie ostatniego dnia roboczego danego miesiąca lub w innych terminach 
wskazanych w umowach zawartych pomiędzy Posiadaczami rachunków a Bankiem Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim.

4. Bank pobiera opłaty o charakterze okresowym tylko za czas obowiązywania umowy.

5.
W przypadku Klientów indywidualnych, Bank nie pobiera opłaty za pierwszy i ostatni miesiąc, w którym dokonano zawarcia lub rozwiązania umowy, a opłaty 
roczne podlegają proporcjonalnemu zwrotowi za okres niewykorzystany, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.

6.
W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN należy stosować kursy średnie NBP z dnia rozliczenia 
należnych opłat i prowizji.

7.
W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim pobiera prowizje i koszty pobrane przez SGB-Bank S.A.
 i  banki pośredniczące przy wykonaniu zlecenia Klienta.



DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Rozdział 1.  Rachunki walutowe

1 Otwarcie rachunku                    _ bez opłat

2 Prowadzenie  rachunku                      _ bez opłat

3 Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku ( nazwisko, adres) _ bez opłat

4
Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem   (opłata za każdego 
pełnomocnika spoza I grupy podatkowej )

za każdą dyspozycję  15,00 zł

5  Zaświadczenie  o  rachunku ( rożnego rodzaju zaświadczenia zgodnie z dyspozycja Klienta) za każdą dyspozycję  30,00 zł

6 Operacje gotówkowe ( wpłaty , wypłaty)

a) wpłaty w walucie obcej lub w złotych na rachunek walutowy w Banku _ bez prowizji

a) wypłaty w walucie obcej lub w złotych _ bez prowizji

7
Prowizja za ekspresowe przygotowanie gotówki z bieżących wpływów na rachunek 
posiadacza bez awizowania kwoty ( powyżej 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w 
innej walucie niż PLN)

od kwoty wypłaty
0,50 % nie mniej niż 50,00 zł
 i nie więcej niż 250,00 zł 

8
Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej 5.000 EUR lub 
równowartości tej kwoty w innej walucie niż PLN) od zgłoszonej kwoty wypłaty 0,50%

9
Przyjęcie lub zmiana dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

od każdego oświadczenia 25,00 zł

10 Wyciągi bankowe z rachunku

      1. wyciąg odbierany w BS _ bez opłat

      2. wyciąg wysyłany drogą pocztową:

          1) raz w miesiącu _ bez opłat

          2) od drugiej przesyłki w miesiącu za każdą przesyłkę 5,00 zł

      3. odpis wyciągu na życzenie Klienta za każdy odpis 20,00 zł

      4. odpis załącznika do wyciągu za każdy załącznik 10,00 zł

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA



DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

Rozdział 1.  Rachunki walutowe

1 Otwarcie rachunku                    _ bez opłat

2 Prowadzenie  rachunku                      miesiecznie 15,00 zł

3 Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku ( nazwa, adres) _ bez opłat

4 Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  za każdą dyspozycję  15,00 zł

5  Zaświadczenie  o stanie środków na rachunku za każdą dyspozycję  30,00 zł

6 Operacje gotówkowe ( wpłaty , wypłaty)

a) wpłaty w walucie obcej lub w złotych na rachunek walutowy w Banku od kwoty wpłaty
0,50 % nie mniej niż 4,00 zł

a) wypłaty w walucie obcej lub w złotych od kwoty wypłaty 0,50 % nie mniej niż 4,00 zł

7
Prowizja za ekspresowe przygotowanie gotówki z bieżących wpływów na rachunek 
posiadacza bez awizowania kwoty ( powyżej 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w innej 
walucie niż PLN)

od kwoty wypłaty
0,50 % nie mniej niż 50,00 zł
 i nie więcej niż 250,00 zł 

8 Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej 5.000 EUR lub 
równowartości tej kwoty w innej walucie niż PLN)

od zgłoszonej kwoty wypłaty 0,50%

9 Wyciągi bankowe z rachunku

      1. wyciąg odbierany w BS _ bez opłat

      2. wyciąg wysyłany drogą pocztową:

          1) raz w miesiącu _ bez opłat

          2) od drugiej przesyłki w miesiącu za każdą przesyłkę 10,00 zł

      3. odpis wyciągu na życzenie Klienta za każdy odpis 20,00 zł

      4. odpis załącznika do wyciągu za każdy załącznik 10,00 zł

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA


