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DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1
Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim pobiera prowizje i opłaty za czynności i uslugi bankowe, związane z obrotem dewizowym,  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 Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca transakcji, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej. 

3
Kwoty pobieranych prowizji i opłat  podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na nastepujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się,  a kwoty od 0,5 grosza włącznie 

zaokrągla się do pełnego grosza w górę. Dotyczy to kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych  w obrocie dewizowym.

4
Prowizje i opłaty ustalane są w złotych, z wyjątkiem kart wydawanych do rachunków w walutach wymienialnych, które są pobierane w walucie rachunku do którego wydano 

kartę.

5 Prowizje i opłaty podane są w stawkach  brutto, chyba że z opisu prowizji lub opłaty wynika inaczej.

6
Opłaty i prowizje pobierane są w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji bądź cyklicznie lub w innych terminach wskazanych w umowach zawartych pomiędzy Posiadaczami 

rachunków a Bankiem Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim.

7

Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 6, pobierane są w następujących terminach:        

    1) ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków,        

    2) 3-go dnia roboczego każdego miesiąca  - w przypadku opłat za karty płatnicze,        

    3) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat.        

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

9
W przypadku Klientów indywidualnych opłaty roczne podlegają proporcjonalnemu zwrotowi za okres niewykorzystany, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku 

od pobrania opłaty.

10
W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według 

kursu średniego NBP obowiązującego w dniu rozliczenia należych opłat i prowizji.

11
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 II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Rozdział 2.  Karty płatnicze-  do rachunków oszczędnościowych w EUR/GBP/USD

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
STAWKA 

w walucie rachunku 

Mastercard

z funkcją zbliżeniową

1  Wydanie karty na 4 lata za każdą kartę bez opłat 

2  Wydanie  numeru PIN za każdy PIN bez opłat 

3  Obsługa karty miesięcznie  za każda kartę 1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP

4  Opłata za wypłatę gotówki :

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

naliczana od wypłaconej kwoty

      1) w bankomatach  sieci SGB oraz BPS i banków zrzeszonych bez opłat 

      2) w kasach banków  SGB ( przy użyciu terminala POS )
1 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

      3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1) 1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP

      4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt.2)
3% min. odpowiednio

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

      5) w bankomatach za granicą poza terenem EOG
3% min. odpowiednio

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

5

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych ( na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG )

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

naliczana od wypłaconej kwoty

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

6 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 
0,50 EUR, 0,50 USD, 0,50 GBP

7 Wydanie nowego numeru PIN  za każdy numer PIN 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

8  Zmiana PIN w bankomacie:

1)  w bankomatach sieci SGB: 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

2)  w bankomatach innych banków niż wskazane w pkt 1) 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

9 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie



1)  w bankomatach sieci SGB: 0,25 EUR, 0,30 USD, 0,20 GBP

2)  w bankomatach innych banków niż wskazane w pkt 1) 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

10 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych         

1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty 0,50 EUR, 0,60 USD, 0,40 GBP

2) w formie elektronicznej bez opłat 

11

 Transakcja bezgotówkowa:

1) dokonana na terytorium RP

2) dokonana poza terytorium państw członkowskich EOG

3) transgraniczna transakcja  płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG)

bez prowizji 

1 
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

miesięcznie 

za każde sprawdzenie



DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

Rozdział 1.  Rachunki walutowe

Stawki obowiązujące dla 

rachunków otwartych do dnia 

31.12.2020r. i dla rachunków 

otwieranych od dnia 01.01.2021r. 

dla spółek prawa handlowego

Stawki dla rachunów otwieranych 

od dnia 01.01.2021r. dla 

przedsiębiorców indywidualnych i 

spółek cywilnych

1 Otwarcie rachunku                    _ bez opłat bez opłat

2 Prowadzenie  rachunku                      miesiecznie 15,00 zł 25,00 zł

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

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

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

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

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 

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% 0,50%

9 Wyciągi bankowe z rachunku

      1. wyciąg odbierany w BS _ bez opłat bez opłat

      2. wyciąg wysyłany drogą pocztową:

          1) raz w miesiącu _ bez opłat bez opłat

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

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

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

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA



DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Rozdział 2.  Karty płatnicze-  do rachunków bieżących w walucie wymienialnej w EUR/GBP/USD

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
STAWKA 

w walucie rachunku 

Mastercard

z funkcją zbliżeniową

1  Wydanie karty na 4 lata za każdą kartę bez opłat 

2  Wydanie  numeru PIN za każdy PIN bez opłat 

3  Obsługa karty miesięcznie  za każda kartę 1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP

4  Opłata za wypłatę gotówki :

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji naliczana od 

wypłaconej kwoty

      1) w bankomatach  sieci SGB oraz BPS i banków zrzeszonych bez opłat 

      2) w kasach banków  SGB ( przy użyciu terminala POS )
1 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

      3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1) 1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP

      4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt.2)
3% min. odpowiednio

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

      5) w bankomatach za granicą poza terenem EOG
3% min. odpowiednio

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

5

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej 

do płatności gotówkowych ( na terytorium innego państwa 

członkowskiego EOG )

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji naliczana od 

wypłaconej kwoty

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

6 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
0,50 EUR, 0,50 USD, 0,50 GBP

7 Wydanie nowego numeru PIN  za każdy numer PIN 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

8  Zmiana PIN w bankomacie:

1)  w bankomatach sieci SGB: 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

2)  w bankomatach innych banków niż wskazane w pkt 1) 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

9 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

1)  w bankomatach sieci SGB: 0,25 EUR, 0,30 USD, 0,20 GBP

2)  w bankomatach innych banków niż wskazane w pkt 1) 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

10 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych         

1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty 0,50 EUR, 0,60 USD, 0,40 GBP

2) w formie elektronicznej bez opłat 

miesięcznie 

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie



11

 Transakcja bezgotówkowa:

1) dokonana na terytorium RP

2) dokonana poza terytorium państw członkowskich EOG

3) transgraniczna transakcja  płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego 

państwa członkowskiego EOG)

bez prowizji 

1 
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS


