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DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Bank  pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

    świadczone w walucie krajowej - Klienci Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim" 

2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają:

   1) Bank - Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim

   2) 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), Teleserwis i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy,

   3) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,

   4) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,

   5) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, 

       takie jak: token, karta haseł jednorazowych TAN, hasło SMS, telekod, karta chipowa, PIN do karty chipowej.

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

4. Kwoty prowizji 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.

5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.

6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.

7. 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.

8. 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 

9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, 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) ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca - w przypadku opłat za informację SMS,

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

    W przypadku klientów indywidualnych opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.

10. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu:

    1) ROR Junior  - przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 18 roku życia,

    2) RORmax 30  - przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia,

    3) ROR Senior - przenaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 55 roku życia z przyznanym prawem do renty lub emerytury.

11. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:

    1) Mini.BIZNES, Standard BIZNES, Max.BIZNES - dla klientów instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących dzialalność gospodarczą,

    2) Rol.BIZNES - dla rolników indywidualnych.

    3) Konto .BIZNES i Konto.START - dla przedsiębiorców indywidualnych i spółek cywilnych

12. Rachunek VAT - wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego, dla którego załozony został rachunek VAT. 

14. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.

15. Prowizje 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.

16. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku.

13. Opłaty za obsługę/użytkowanie pobierane są od każdej karty wydanej do jedengo rachunku. Jeżeli Klient spełni określony w TPiO warunek realizacji transakcji

       bezgotówkowych dla wszystkich kart , wówczas Bank nie pobierze opłaty.



DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Rozdział 1.   Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior
Konto

 TAK! 
1)

Podstawowy rachunek 

płatniczy
 2)

1 Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego                               _ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2 Zamknięcie rachunku ROR na życzenie Klienta _ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3 Prowadzenie ROR miesięcznie bez opłat bez opłat 5,80 zł bez opłat 1,00 zł bez opłat

4 Zmiana dotychczasowego Pakietu                                                                 za każdą zmianę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

5 Wpłata gotówkowa na  rachunek ROR w BS _ bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji

6 Wypłaty gotówkowe z rachunku  ROR                   _ bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji

7 Dyspozycje bezgotówkowe:

     1. Przelew w formie papierowej złożony w Banku: 

            1) na rachunek prowadzony w BS za każdy przelew bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

            2)  na rachunek w innym banku, za każdy przelew 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

5 dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat,

 każda kolejna  3,50 zł 
A)

           4) na rachunek w innym banku,

                realizowany w systemie  SORBNET                                                           
za każdy przelew 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł

     2. Przelew z użyciem bankowości elektronicznej:

           1) na rachunek w BS _ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

           2) na rachunek w innym banku za każdy przelew 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zl

5 dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat,

 każda kolejna  0,50 zł
 A)

           3) na rachunek w innym banku - przelew ekspresowy 

               Express Elixir  do kwoty 5.000 zł
za każdy przelew 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

           3) na rachunek w innym banku - przelew ekspresowy 

                w systemie SORBNET                                                                    
za każdy przelew 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

8 Zlecenia stałe:

     1. za wykonanie zlecenia na rachunek w BS za każde zlecenie 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł

5 dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna  2,50 zł 
A)

   1)  oferta dla nowych Klientów Banku, od 15 listopada 2019r.  

   2) w ofercie Banku od 08 sierpnia 2018r. 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA



     2. za wykonanie zlecenia na rachunek w innym banku za każde zlecenie 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

5 dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna  6,00 zł 
A)

9 Polecenia zapłaty:

      1. przyjęcie dyspozycji  "polecenie zapłaty" od wierzyciela za każde zlecenie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat

      2. realizacja przlewu z tyt. polecenia zapłaty z rachunku

           dłużnika
za każdą realizację 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł. 5,00 zł 5,00 zł bez opłat

      3. odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania ) lub 

aktualizacja  upoważnienia polecenia zapłaty
za każde zlecenie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł. 5,00 zł 5,00 zł bez opłat

      4. odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków

            na rachunku dłużnika
_ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

10
Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania ROR  

(opłata za każdego pełnomocnika )
za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

11
Przyjęcie lub zmiana dyspozycji (oświadczenia) posiadacza ROR w 

sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

od każdego 

oświadczenia
25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

12
Zmiana rachunku ROR ze wspólnego na indywidualne i odwrotnie 

na życzenie Klienta
 od każdej zmiany 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

Blokada środków na ROR na wniosek Klienta  za każdą blokadę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

Blokada środków na ROR dla realizacji przelewów zagranicznych, 

na wniosek Klienta
 za każdą blokadę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

14 Wyciągi bankowe z ROR

      1. wyciąg odbierany w BS _ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

      2. wyciąg wysyłany drogą pocztową:

          1) raz w miesiącu _ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

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

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

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

15
Zaświadczenie o rachunku - różnego rodzaju zaświadczenia zgodne z 

dyspozycją Klienta

za każde 

zaświadczenie
30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

16 Upomnienia

 z tyt. powstania niedopuszczalnego salda debetowego (NSD) na 

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym spowodowanego

 przez Klienta

jednokrotne wezwanie 

do spłaty NSD po 

upływie 14 dni od jego 

powstania

 koszty opłaty 

pocztowej listu 

poleconego za 

zwrotnym 

potwierdzeniem 

odbioru wg cennika 

Poczty Polskiej SA

 koszty opłaty 

pocztowej listu 

poleconego za 

zwrotnym 

potwierdzeniem 

odbioru wg cennika 

Poczty Polskiej SA

 koszty opłaty 

pocztowej listu 

poleconego za 

zwrotnym 

potwierdzeniem 

odbioru wg cennika 

Poczty Polskiej SA

 koszty opłaty 

pocztowej listu 

poleconego za 

zwrotnym 

potwierdzeniem 

odbioru wg cennika 

Poczty Polskiej SA

 koszty opłaty 

pocztowej listu 

poleconego za 

zwrotnym 

potwierdzeniem 

odbioru wg cennika 

Poczty Polskiej SA

 koszty opłaty pocztowej listu 

poleconego za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru wg 

cennika Poczty Polskiej SA

17 Zajecia egzekucyjne na ROR:

      1. realizacja zajęcia _ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

13



      2. za przelew na rzecz organu egzekucyjnego za każdy przelew 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

18 Bankowość elektroniczna

        1) za uruchomienie _ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

        2) za korzystanie - abonament miesięcznie bez opłat bez opłat 2,00 zł 2,00 zł bez opłat bez opłat

        3) za wydanie pierwszego loginu i hasła dostępu

             dla właściciela/właścicieli  rachunku
_ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

        4) za wydanie pierwszego loginu i hasła dostępu

            dla pełnomocnika  rachunku
za każdy 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

        5) za wydanie kolejnych loginów i haseł dostępu za każdy 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

        6) za zmianę osób uprawnionych i/lub zakresu uprawnień za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł

5 sms w miesiącu 

gratis

5 sms w miesiącu 

gratis

10 sms w miesiącu 

gratis

5 sms w miesiącu 

gratis

5 sms w miesiącu 

gratis
5  sms w miesiącu gratis

19 Informacja SMS

     1.  za  SMS-y  wysyłane na życzenie klienta
za każdy sms 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł

      2. za zmianę numeru telefonu (na życzenie Klienta) za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

20 Informacja telefoniczna 

      na Hasło

      - usługa wycofana z oferty BS z dniem 01.08.2020r.,

        dostępna tylko dla dotychczasowych użytkowników  

miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

21

Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej 

nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego 

numeru rachunku bankowego odbiorcy:

        1) gdy rachunek odbiorcy prowadzony jest w BS _ bez opłat bez oplat bez oplat bez opłat bez opłat bez opłat

        2) gdy rachunek odbiorcy prowadzony jest w innym banku
za każdą odzyskaną 

dyspozycję
15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

A)
 dyspozycje liczone łącznie do 

limitu pięciu bezpłatnych 

dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym 

        7) za sms autoryzujący  
za każdy sms



DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Rozdział 1a.   Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla Obywateli Ukrainy

ROR "Sąsiedzka oferta"

1 Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego                               _ bez opłat

2 Zamknięcie rachunku ROR na życzenie Klienta _ bez opłat

3 Prowadzenie ROR miesięcznie bez opłat

5 Wpłata gotówkowa na  rachunek ROR w BS _ bez prowizji

6 Wypłaty gotówkowe z rachunku  ROR                   _ bez prowizji

7 Dyspozycje bezgotówkowe:

     1. Przelew w formie papierowej złożony w Banku: 

            1) na rachunek prowadzony w BS za każdy przelew bez opłat

            2)  na rachunek w innym banku, za każdy przelew 0,00 zł

           4) na rachunek w innym banku,

                realizowany w systemie  SORBNET                                                           
za każdy przelew 60,00 zł

     2. Przelew z użyciem bankowości elektronicznej:

           1) na rachunek w BS _ bez opłat

           2) na rachunek w innym banku za każdy przelew 0,00 zł

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

ROR dla uchodźców otwierany

 w okresie

od 30.03.2022 do 31.03.2023



           3) na rachunek w innym banku - przelew ekspresowy 

               Express Elixir  do kwoty 5.000 zł
za każdy przelew 5,00 zł

           3) na rachunek w innym banku - przelew ekspresowy 

                w systemie SORBNET                                                                    
za każdy przelew 40,00 zł

8 Zlecenia stałe:

     1. za wykonanie zlecenia na rachunek w BS za każde zlecenie 2,50 zł

     2. za wykonanie zlecenia na rachunek w innym banku za każde zlecenie 6,00 zł

9 Polecenia zapłaty:

      1. przyjęcie dyspozycji  "polecenie zapłaty" od wierzyciela za każde zlecenie 5,00 zł

      2. realizacja przlewu z tyt. polecenia zapłaty z rachunku

           dłużnika
za każdą realizację 5,00 zł.

      3. odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania ) lub 

aktualizacja  upoważnienia polecenia zapłaty
za każde zlecenie 5,00 zł.

      4. odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków

            na rachunku dłużnika
_ bez opłat

10
Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania ROR  

(opłata za każdego pełnomocnika )
za każdą dyspozycję 15,00 zł

11
Przyjęcie lub zmiana dyspozycji (oświadczenia) posiadacza ROR w 

sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

od każdego 

oświadczenia
25,00 zł

12
Zmiana rachunku ROR ze wspólnego na indywidualne i odwrotnie 

na życzenie Klienta
 od każdej zmiany 20,00 zł

Blokada środków na ROR na wniosek Klienta  za każdą blokadę 20,00 zł

Blokada środków na ROR dla realizacji przelewów zagranicznych, 

na wniosek Klienta
 za każdą blokadę bez opłat

14 Wyciągi bankowe z ROR

13



      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

15
Zaświadczenie o rachunku - różnego rodzaju zaświadczenia zgodne z 

dyspozycją Klienta

za każde 

zaświadczenie
30,00 zł

16 Upomnienia

 z tyt. powstania niedopuszczalnego salda debetowego (NSD) na 

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym spowodowanego

 przez Klienta

jednokrotne wezwanie 

do spłaty NSD po 

upływie 14 dni od jego 

powstania

 koszty opłaty pocztowej listu 

poleconego za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru wg cennika 

Poczty Polskiej SA

17 Zajecia egzekucyjne na ROR:

      1. realizacja zajęcia _ bez opłat

      2. za przelew na rzecz organu egzekucyjnego za każdy przelew 3,50 zł

18 Bankowość elektroniczna

        1) za uruchomienie _ bez opłat

        2) za korzystanie - abonament miesięcznie bez opłat

        3) za wydanie pierwszego loginu i hasła dostępu

             dla właściciela/właścicieli  rachunku
_ bez opłat

        4) za wydanie pierwszego loginu i hasła dostępu

            dla pełnomocnika  rachunku
za każdy 25,00 zł

        5) za wydanie kolejnych loginów i haseł dostępu za każdy 25,00 zł



        6) za zmianę osób uprawnionych i/lub zakresu uprawnień za każdą dyspozycję 20,00 zł

0,25 zł

10 sms w miesiącu gratis

19 Informacja SMS

     1.  za  SMS-y  wysyłane na życzenie klienta
za każdy sms 0,25 zł

      2. za zmianę numeru telefonu (na życzenie Klienta) za każdą dyspozycję 5,00 zł

        7) za sms autoryzujący  
za każdy sms



DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Rozdział 2.  Rachunki oszczędnościowe

1 Otwarcie rachunku oszczędnościowego a vista lub lokaty oszczędnościowej                         _ bez opłat

2 Prowadzenie  rachunku oszczędnościowego a vista lub lokaty oszczędnościowej                         _ bez opłat

3 Wypłaty gotówkowe i dyspozycje bezgotówkowe:

  1. z rachunku DUET *:
*   opłata wynika ze specyfiki rachunku i 

treści umowy z Klientem

     1) pierwsza wypłata lub przelew w mesiącu kalendarzowym _ bez opłat

     2) każda kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym od kwoty wypłaty 0,10% nie mniej niż 9,00 zł

     3) każda kolejna dyspozycja bezgotówkowa w miesiącu kalendarzowym - niezależnie od  przeznaczenia 

          i sposobu realizacji (w tym poprzez bankowość elektroniczną)
za każdy przelew 9,00 zł

 2. pozostałe rachunki lokat oszczędnościowych :

   1) wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowych i  terminowych lokat oszczędnościowych _ bez opłat

   2) przelew środków z terminowej lokaty oszczędnościowej na rachunek w BS _ bez opłat

   3) przelew środków z terminowej lokaty oszczędnościowej na rachunek w innym banku za każdy przelew 25,00 zł

4  Bankowość elektroniczna do rachunku DUET 

        1. za uruchomienie _ bez opłat

        2. za korzystanie - abonament _ bez opłat

        3. za wydanie pierwszego loginu i hasła dostępu dla właściciela/właścicieli  rachunku _ bez opłat

        4. za wydanie pierwszego loginu i hasła dostępu dla pełnomocnika za każdy 25,00 zł

        5. za wydanie kolejnych loginów i haseł dostępu za każdy 25,00 zł

        6. za zmianę osób uprawnionych i/lub zakresu uprawnień za każdą dyspozycję 20,00 zł

0,25 zł

5 sms w miesiącu gratis

5 Zerwanie lokaty oszczędnosciowej przed terminem:

          1. terminowej lokaty oszczędnościowej _ bez opłat

6 Zmiany na życzenie Klienta:

1. Przepisanie wkładu oszczędnościowego z książeczki mieszkaniowej w związku z przelewem praw (cesja) jednorazowo 20,00 zł

2. Zmiana rachunku indywidualnego na wspólny i odwrotnie  od każdej zmiany 20,00 zł

7
Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania wkładem oszczędnościowym i/lub terminową lokatą 

oszczędnościową od każdego pełnomocnika 
za każdą dyspozycję 15,00 zł

8 Czynności spadkowe:

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

        7. za sms autoryzujący za każdy sms



         1. realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądowego - zgodnie z dyspozycją spadkobierców
od każdego 

spadkobiercy
50,00 zł

9 Blokada środków na rachunku na wniosek Klienta

        1. na rachunku oszczędnościowym za każdą blokadę 20,00 zł

        2. na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej za każdą blokadę 20,00 zł

        3. na rachunku lokaty terminowej za każdą blokadę 20,00 zł

10 Zaświadczenia o rachunakch oszczędnościowych i terminowych za każde zaświadczenie 30,00 zł

11 Książeczki oszczędnościowe: 

        1. wydanie książeczki oszczędnościowej a vista za każdą książeczkę 2,00 zł

        2. wydanie książeczki terminowej lokaty oszczędnościowej za każdą książeczkę 3,00 zł

12 Zajęcia egezkucyjne na rachunkach oszczędnościowych wg zapisów Działu II Rodział 1



DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Rozdział 3.  Instrumenty płatnicze i usługi mobilne

 3a.  Debetowe karty płatnicze do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 

 Visa 
  Visa 

"młodzieżowa"  
Mastercard                 

 Mastercard   

"młodzieżowa"                     

Mastercard/VISA  

do  "Konta TAK!"

Mastercard  do 

"Podstawowego rachunku 

płatniczego"

Karta mobilna VISA  

(aplikacja w 

tel.komórkowym ) *

1 Wydanie karty ( na 4 lata ) :

  1) do rachunku: _

       - jedna karta do rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

      - druga i  kolejna karta do rachunku za każą kartę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 10,00 zł

2  Wydanie:

       1. duplikatu karty w miejsce uszkodzonej _ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy

       2. nowej karty w miejsce utraconej _ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy

3 Wznowienie karty dla posiadacza (na 4 lata)  za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł bez opłat nie dotyczy

4
Wznowienie karty dla współposiadacza czy osoby 

wskazanej (na 4 lata)
 za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

5 Zastrzeżenie karty _ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

6 Obsługa /użytkowanie karty 

  1) Pakiet ROR Junior miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 
1)

  2) Pakiet ROR max 30 miesięcznie 5,00 zł 
1) 0,00 zł 5,00 zł 

1) 0,00 zł 5,00 zł 
1)

  3) Pakiet ROR Standard miesięcznie 5,00 zł 
1)

5,00 zł 
1)

5,00 zł 
1)

  4) Pakiet ROR Senior miesięcznie 5,00 zł 
1)

5,00 zł 
1)

5,00 zł 
1)

  5) Konto TAK miesięcznie

0 zł w przypadku 

dokonania minimum 

jednej transakcji 

bezgotówkowej 

kartą w miesiącu 

kalendarzowym, w 

przeciwnym 

wypadku 5,00 zł

  6) Podstawowy rachunek płatniczy miesięcznie bez opłat

  7) Konto za złotówkę

      ( produkt wycofany z dniem 31.10.2019r.)
miesięcznie bez opłat

* karta wycofana 

z oferty Banku z 

dniem 15.03.2020

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA  (dla nowych kart wydanych od dnia 08 sierpnia 2018r.)

Karty z funkcją zbilżeniową



  8) Pakiet ROR Net 

      ( wycofany z oferty Banku od 01.10.2015r. )

      i  Pakiet ROR Net 2.1

       ( wycofany z oferty Banku od 01.01.2019r.)

miesięcznie 5,00 zł
 1)

5,00 zł
 1)

5,00 zł
 1)

  9) Pakiet ROR Activ 

       ( wycofany z oferty Banku od 06.11.2017r.)
_ bez opłat bez opłat bez opłat

7
Zmiana parametrów    ( limitów operacji bezgotówkowych 

lub wypłat gotówkowych)
za każdą zmianę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

8 Opłata za wypłatę gotowki:

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

  1) w bankomatach SGB oraz BPS i zrzeszonych 

        Banków Spółdzielczych
_ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

  2)  w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej
1 za każdą wypłatę 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł bez opłat 1,50 zł

  3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1) za każdą wypłatę 2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł

5 dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna 1,30 zł

2,00 zł

  4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt.2) od kwoty wypłaty 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł bez opłat 3% min. 4,50 zł

  5a) w bankomatach za granicą (na terytorium państw

        członkowskich Europejskiego Obszaru 

        Gospodarczego - EOG )

od kwoty wypłaty 2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł

5 dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna 1,30 zł

2,00 zł

  5b) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw

        członkowskich Europejskiego Obszaru 

        Gospodarczego - EOG )

od kwoty wypłaty 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min.10,00 zł 3% min. 4,50 zł

  6) w ramach usługi cashback za każdą wypłatę bez opłat bez opłat 0,60 zł 0,60 zł bez opłat bez opłat 1,50 zł

9

Transgranicza transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych ( na terytorium 

innego państwa czlonkowskiego EOG)

od kwoty płatności 2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł bez opłat 2,00 zł

10
Wydanie pierwszego numeru PIN   ( PIN przesłany do 

Klienta )
za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł bez opłat 3,50 zł

11
Wydanie nowego numeru PIN ( bez konieczności 

zamawiania duplikatu karty)
za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

12
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN   

(dostarczone w ciągu 3 dni roboczych)
za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł

13 Zmiana PIN w bankomacie: 

1)  w bankomatach sieci SGB: za każdą zmianę 3,50 zł 3,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł nie dotyczy

2)  w bankomatach innych banków niż wskazane w pkt 1) za każdą zmianę 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł nie dotyczy

14 Sprawdzenie salda rachunku w bankomacie

1)  w bankomatach sieci SGB: _ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 1,00 zł bez opłat nie dotyczy

 1) opłata niepobierana, pod warunkiem wykonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym, co najmniej trzech transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu  

karty lub transakcji na kwotę min. 500 zł.  Bank pobiera opłatę warunkową  każdego 3-go dnia roboczego następnego miesiąca. 



2)  w bankomatach innych banków niż wskazane w pkt 1) za każde sprawdzenie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,00 zł nie dotyczy

15 Zestawienie transakcji przesyłanych na życzenie Klienta  miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,00 zł 2,58 zł 2,58 zł

16 Transakcje bezgotówkowe:

1) dokonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej _ bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji

2) dokonywane poza terytorium państw czlonkowskich

      EOG
_ bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji

3) transgraniczna  transakcja płatnicza przy użyciu karty

     debetowej do płatności bezgotówkowych ( na 

     terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

_ bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji

17
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej 

kartą Visa w w walucie innej niż PLN

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia 

operacji 

3% 3% nie dot. nie dot.

Karta Mastercard - 

bez opłat;

Karta Visa - 3 %

nie dot. 3%

18  Reklamacja _ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

1
 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS



DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Rozdział 3.  Instrumenty płatnicze i usługi mobilne

 3b. Instrumenty płatnicze

Płatności mobilne  BLIK

1 Aktywacja BILK jednorazowo 0,00 zł

2 Użytkowanie BILK miesięcznie 0,00 zł

3 Opłata za wypłatę gotowki:

  1) w bankomatach SGB oraz BPS i zrzeszonych 

        Banków Spółdzielczych
0,00 zł

  2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1) 0,00 zł

  3) w bankomatach za granicą 
nie dotyczy

  4) w ramach usługi cashback 0,00 zł

4 Krajowa transakcja płatnicza bez opłat

5 Zmiana limitu transakcyjnego za każdą zmianę limitu bez opłat

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji



DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Rozdział 3.  Instrumenty płatnicze i usługi mobilne

 3c. Karty online -  karty płatnicze do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego uzyskane w trybie online 

 Mastercard   

Mobile
Visa Mobile

1 Wydanie karty ( na 4 lata ) :

       -  karta do rachunku bez opłat bez opłat

2  Wydanie:

       1. duplikatu karty w przypadku zniszczenia/uszkodzenia _ 10,00 zł 10,00 zł

3 Wznowienie karty dla posiadacza (na 4 lata)  za każdą kartę 10,00 zł 10,00 zł

4 Zastrzeżenie karty _ bez opłat bez opłat

5 Obsługa /użytkowanie karty 

  1) Pakiet ROR Junior miesięcznie

  2) Pakiet ROR max 30 miesięcznie 7,00 zł 
1)

7,00 zł 
1)

  3) Pakiet ROR Standard miesięcznie 7,00 zł 
1)

7,00 zł 
1)

  4) Pakiet ROR Senior miesięcznie 7,00 zł 
1)

7,00 zł 
1)

  5) Konto TAK miesięcznie

  6) Podstawowy rachunek płatniczy miesięcznie

6 Opłata za wypłatę gotowki:
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

  1) w bankomatach SGB oraz BPS i zrzeszonych  Banków Spółdzielczych za każdą wypłatę bez opłat bez opłat

 1)
 opłata niepobierana, pod warunkiem wykonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym, co najmniej pięciu transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu  

karty.  Bank pobiera opłatę warunkową  każdego 3-go dnia roboczego następnego miesiąca. 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA  

Karty z funkcją zbilżeniową



  2)  w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej
1 za każdą wypłatę 5,00 zł 5,00 zł

  3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1) za każdą wypłatę 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł

  4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt.2) od kwoty wypłaty 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

  5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw

        członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG )
od kwoty wypłaty 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

  6) w ramach usługi cashback za każdą wypłatę 1,50 zł 1,50 zł

7
Transgranicza transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych ( na terytorium innego państwa czlonkowskiego EOG)
od kwoty płatności 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł

8 Wydanie nowego numeru PIN ( bez konieczności zamawiania duplikatu karty) za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł

9
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN   (dostarczone w ciągu 3 dni 

roboczych)
za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł

10 Zmiana PIN w bankomacie: 

1)  w bankomatach sieci SGB: za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł

2)  w bankomatach innych banków niż wskazane w pkt 1) za każdą zmianę 7,00 zł 7,00 zł

11 Sprawdzenie salda rachunku w bankomacie

1)  w bankomatach sieci SGB: _ 1,50 zł 1,50 zł

2)  w bankomatach innych banków niż wskazane w pkt 1) za każde sprawdzenie 2,50 zł 2,50 zł

12 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł

13 Transakcje bezgotówkowe:

1) dokonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej _ bez prowizji bez prowizji

2) dokonywane poza terytorium państw czlonkowskich EOG _ bez prowizji bez prowizji

3) transgraniczna  transakcja płatnicza przy użyciu karty

     debetowej do płatności bezgotówkowych ( na terytorium

      innego państwa członkowskiego EOG)

_ bez prowizji bez prowizji



14
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w w 

walucie innej niż PLN

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

3% nie dot.

15  Reklamacja _ bez opłat bez opłat

1
 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS



DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Rozdział 3.  Instrumenty płatnicze i usługi mobilne

 3d.  Debetowe karty płatnicze do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) dla Obywateli z Ukrainy

Stawka obowiązująca

1 Wydanie karty ( na 4 lata ) :

  1) do rachunku: _

       - jedna karta do rachunku bez opłat

      - druga i kolejna karta do rachunku za każą kartę 25,00 zł

2  Wydanie:

       1. duplikatu karty w miejsce uszkodzonej _ bez opłat

       2. nowej karty w miejsce utraconej _ bez opłat

3 Wznowienie karty dla posiadacza (na 4 lata)  za każdą kartę 0,00 zł

4
Wznowienie karty dla współposiadacza czy osoby 

wskazanej (na 4 lata)
 za każdą kartę 0,00 zł

5 Zastrzeżenie karty _ bez opłat

6 Obsługa /użytkowanie karty miesięcznie 0,00 zł

7
Zmiana parametrów    ( limitów operacji bezgotówkowych 

lub wypłat gotówkowych)
za każdą zmianę 10,00 zł

8 Opłata za wypłatę gotowki:

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

  1) w bankomatach SGB oraz BPS i zrzeszonych 

        Banków Spółdzielczych
_ bez opłat

  2)  w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej
1 za każdą wypłatę 0,00 zł

  3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1) za każdą wypłatę 0,00 zł

  4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt.2) od kwoty wypłaty 0,00 zł

  5a) w bankomatach za granicą (na terytorium państw

        członkowskich Europejskiego Obszaru 

        Gospodarczego - EOG )

od kwoty wypłaty 0,00 zł

  5b) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw

        członkowskich Europejskiego Obszaru 

        Gospodarczego - EOG )

od kwoty wypłaty 0,00 zł

  6) w ramach usługi cashback za każdą wypłatę 0,00 zł

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty Visa zbliżeniowa do                                          

ROR  "Sąsiedzka oferta"
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Transgranicza transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych ( na terytorium 

innego państwa czlonkowskiego EOG)

od kwoty płatności 0,00 zł

10
Wydanie pierwszego numeru PIN   ( PIN przesłany do 

Klienta )
za każdy numer PIN 3,50 zł

11
Wydanie nowego numeru PIN ( bez konieczności 

zamawiania duplikatu karty)
za każdy numer PIN 0,00 zł

12
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN   

(dostarczone w ciągu 3 dni roboczych)
za każdą przesyłkę 0,00 zł

13 Zmiana PIN w bankomacie: 

1)  w bankomatach sieci SGB: za każdą zmianę 0,00 zł

2)  w bankomatach innych banków niż wskazane w pkt 1) za każdą zmianę 0,00 zł

14 Sprawdzenie salda rachunku w bankomacie

1)  w bankomatach sieci SGB: _ bez opłat

2)  w bankomatach innych banków niż wskazane w pkt 1) za każde sprawdzenie 0,00 zł

15
Zestawienie transakcji przesyłanych na życzenie 

Klienta  
miesięcznie 0,00 zł

16 Transakcje bezgotówkowe:

1) dokonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej _ bez prowizji

2) dokonywane poza terytorium państw czlonkowskich

      EOG
_ bez prowizji

3) transgraniczna  transakcja płatnicza przy użyciu karty

     debetowej do płatności bezgotówkowych ( na 

     terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

_ bez prowizji

17
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji 

dokonanej kartą Visa w w walucie innej niż PLN

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia 

operacji 

3%

18  Reklamacja _ bez opłat

1
 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS



DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Rozdział 4.  Karty przedpłacone

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Mastercard

(bez funkcji zbliżeniowej)

1  Wydanie karty i numeru PIN  (na okres 1 roku) za każdą kartę 25,00 zł

2 Zasilenie rachunku karty bez opłat

3 Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 30,00 zł

4 Zastrzeżenie karty bez opłat

5  Obsługa/użytkowanie karty miesięcznie bez opłat

6  Opłata za wypłatę gotówki :
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

      1) w bankomatach SGB oraz BPS i banków zrzeszonych od kwoty wypłaty bez opłat

      2) w kasach banków  SGB ( przy użyciu terminala POS )
1 od kwoty wypłaty 1,50 zł

      3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1) od kwoty wypłaty 2,00 zł

      4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt.2) od kwoty wypłaty 3 % min. 4,50 zł

      5a) w bankomatach za granicą na terenie EOG od kwoty wypłaty 2,00 zł

      5b) w bankomatach za granicą poza terenem EOG od kwoty wypłaty 3 % min. 4,50 zł

8 Wydanie nowego numeru PIN  (  bez konieczności zamawiania duplikatu karty) za każdy numer PIN 6,00 zł

9  Zmiana PIN w bankomacie:

1)  w bankomatach sieci SGB: za każdą zmianę 4,50 zł

2)  w bankomatach innych banków niż wskazane w pkt 1) za każdą zmianę 7,00 zł

10  Zestawienie transakcji przesłanych na życzenie Klienta                                        miesięcznie 2,58 zł

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
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 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



DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Rozdział 5.  Karty kredytowe

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Visa/ Mastercard

1 Wydanie karty  (na 4 lata) 

       1. głównej bez opłat

       2. dołączonej bez opłat

2 Wydanie nowej karty w miejse utraconej 
_

bez opłat

3 Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł

4
Użytkowanie karty - opłata roczna - niepobierana w pierwszym roku 

użytkowania pierwszej karty 

rocznie, z góry za każdy rok 

ważności karty pierwszej  i 

wznowionej

50,00 zł

5  Wznowienie karty za każdą kartę 25,00 zł

6 Zastrzeżenie karty
_

bez opłat

7 Opłata za wypłatę gotówki 
za każdą wypłatę pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

      1) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i banków zrzeszonych od kwoty wypłaty 3 % min. 10,00 zł

      2) w kasach  banków SGB
1 od kwoty wypłaty 3 % min. 10,00 zł

      3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1) od kwoty wypłaty 3 % min. 10,00 zł

      4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt.2) od kwoty wypłaty 3 % min. 10,00 zł

      5) w bankomatach za granicą ( na terytorium państw

           członkowskich EOG)
od kwoty wypłaty 3 % min. 10,00 zł

      6) w bankomatach za granicą ( poza terytorium państw 

          członkowskich EOG)
od kwoty wypłaty 3 % min. 10,00 zł

8 Transakcje bezgotówkowe
_

bez prowizji

9  Zmiana PIN w bankomacie za każdą zmianę 4,50 zł

10 Wydanie pierwszego numeru PIN     ( PIN przesłany do Klienta )
_

bez opłat

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty



11 Wydanie nowego numeru PIN   ( bez konieczności zamawiania duplikatu karty) za każdy numer PIN 6,00 zł

12  Zmiana limitu kredytowego _ bez opłat

13  Minimalna kwota do zapłaty 

naliczana,  zgodnie z regulaminem 

funckjonwania kart kredytowych

 i umową

5 % min. 50,00 zł 

14 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych bez opłat

15

Opata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w 

przypadkach określonych w umowie o kartę ( dla umów zawartych po dniu 

11.03.2016r.)

_ bez opłat

16 Przesłanie ponowenego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 2,58 zł

17 Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia operacji
3 % ( dot. Visa )

1
 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS



DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Rozdział 6.  Kredyty i pożyczki

1 Prowizja przygotowawcza
1
:

1) udzielenie kredytu gotówkowego 5,00%

2) udzielenie kredytu w ROR 1,00%

3) udzielenie kredytu hipotecznego:

    a) mieszkaniowe 4,00%

    b) konsolidacyjne 4,00%

    c) pożyczki hipoteczne 2,50%

    d) konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie 2,00%

4) udzielenie kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych 3,00%

2 Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego 

3 Prowizja rekompensacyjna dla kredytów hipotecznych, których mowa w poz.1 pkt 3.

naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty, określonym w 

harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania przedterminowej 

spłaty kredytu.

kredyty hipoteczne udzielone do 30.11.2015r. 0,00%

kredyty hipoteczne udzielone od 01.12.2015r. 1,50%

kredyty hipoteczne udzielone od 01.12.2015r. po 5 latach od dnia zawarcia umowy 0,00%

kredyty hipoteczne udzielone od 22.07.2017r. po 3 latach od dnia zawarcia umowy 0,00%

4  Prowizja za prolongatę kredytu:

  1) do 1 miesiąca
0,50% nie mniej niż 50,00 zł 

i nie więcej niż 350,00 zł

  2) powyżej 1 miesiąca
1,00% nie mniej niż 150,00 zł 

i nie węcej niż 700,00 zł

stawka prowizji równa jest stawce prowizji przygotowawczej ustalonej w umowie -  naliczana od kwoty 

podwyższonej udzielonego kredytu/pożyczki,   płatna jednorazowo przed lub przy postawieniu kredytu do 

dyspozycji kredytobiorcy. Wysokość stawki prowizji przygotowawczej określona jest w umowie z Klientem

naliczana od  kwoty prolongowanej,

płatna jednorazowo

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty 

odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR) płatna 

jednorazowo przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji 

kredytobiorcy. Podana stawka ma charakter stawki 

maksymalnej, ostateczna wysokość  stawki prowizji określona 

jest w umowie. 



5
 Prowizja za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystapienie 

 do długu osoby trzeciej:

  1) w przypadku , gdy okres pozostały do spłaty kredytu nie przekracza 1 roku 1,50%

  2) w przypadku , gdy okres pozostały do spłaty kredytu przekracza 1 rok 3,00%

6

Prowizja za zmianę warunków umowy kredytowej na wniosek dłużnika, z wyjątkiem prolongaty i 

podwyższenia kwoty kredytu hipotecznego, o ktorej mowa w poz.2 (zmiana skutkuje sporządzeniem 

aneksu do umowy)

naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty,

 płatna jednorazowo

1) w przypadku,gdy zmiana nie wymaga ponownej oceny zdolności kredytowej
 0,10 % nie mniej niż 50,00 zł

i nie więcej niż 350,00 zł

2) w przypadku, gdy zmiana wymaga dokonania ponownej oceny zdolności kredytowej
0,50% nie mniej niż 150,00 zł 

i nie więcej niż 700,00 zł

7 Prowizja za sporządzenie umowy ugody/ restrukturyzacji naliczana od kwoty należności objętej ugodą/restrukturyzacją 1,5% nie więcej niż 150,00 zł

8 Za wydanie zaświadczenia/opinii bankowej na wniosek Klienta za każde zaświadczenie/opinię 80,00 zł

9 Za sporządzenie promesy kredytowej za każdą promesę, naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu 0,50% nie mniej niż 150,00 zł 

10 Za wydanie duplikatu umowy kredytowej za każdy duplikat 100,00 zł

11

Sporządzenie i wydanie dokumentu wyrażającego zgodę na :                                                                                                                             

- wykreślenie hipoteki  w trakcie trwania umowy,                                                                                                                                                         

- wykreślenie zastawu rejestrowego,                                                                                                                  

- zmianę dowodu rejestracyjnego i polisy przewłaszczonego pojazdu

za każdy dokument 50,00 zł

12 Za wysłane upomnienie : 

1)   o niedopłacie raty kredytu/pożyczki  -  zgodnie z umową zawartą przed dniem 11.03.2016r.
opłata dotyczy jednokrotnego upomnienia  

w ciągu 15 dni od upływu terminu płatności 

 koszty opłaty pocztowej listu poleconego 

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wg 

cennika Poczty Polskiej SA

2)   o niedopłacie raty kredytu/pożyczki- zabezpieczonych hipoteką  -

        zgodnie z umową zawartą od dnia 11.03.2016r.

opłata dotyczy jednokrotnego upomnienia  

w ciągu 15 dni od upływu terminu płatności 

 koszty opłaty pocztowej listu poleconego 

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wg 

cennika Poczty Polskiej SA

3)   o niedopłacie raty kredytu konsumenckiego ( gotówkowego, w r.o.r )  lub umowy przewidującej

       odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty 

       -  zgodnie z umową zawartą od dnia 11.03.2016r.

------- bez opłat 

4)   o niedopłacie raty kredytu / pożyczki -  zabezpieczonych hipoteka 

       (kredytów/pożyczek hipotecznych) -  zgodnie z umową zawartą od dnia 22.07.2017r.
------- bez opłat 

naliczana od  kwoty długu, płatna jednorazowo



13 Za wysłane wezwanie:

1) do zapłaty zaległych odsetek lub rat  kredytu/pożyczki

     -zgodnie z umową zawartą przed dniem 11.03.2016r.

opłata dot. jednokrotnego wezwania, gdy zaległość trwa co najmniej 

dwa miesiące

 koszty opłaty pocztowej listu poleconego 

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wg 

cennika Poczty Polskiej SA

2) do zapłaty zaległych odsetek lub rat  kredytu/pożyczki-  zabezpieczonych hipoteką  

     -  zgodnie z umową zawartą od dnia 11.03.2016r.

opłata dot. jednokrotnego wezwania, gdy zaległość trwa co najmniej 

dwa miesiące

 koszty opłaty pocztowej listu poleconego 

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wg 

cennika Poczty Polskiej SA

3) do zapłaty zaległych odsetek lub rat  kredytu  konsumenckiego (gotówkowego, w r.o.r )  lub umowy 

przewidującej odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty   -  zgodnie z umową zawartą od dnia 

11.03.2016r.

------- bez opłat 

4) do zapłaty zaległych odsetek lub rat  kredytu/pożyczki-  zabezpieczonych hipoteką  

     -( kredytów/pożyczek hipotecznych)   zgodnie z umową zawartą od dnia 22.07.2017r.
------- bez opłat 

14 Przesłanie oświadczenia :

1) o potrąceniu z rachunku bankowego Klienta niespłaconego w terminie długu wynikającego z umowy 

kredytowej zawartej przed dniem 11.03.2016r.
za każde oświadczenie

 koszty opłaty pocztowej listu poleconego 

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wg 

cennika Poczty Polskiej SA

2) o potrąceniu z rachunku bankowego Klienta niespłaconego w terminie długu wynikającego z umowy 

kredytowej zawartej od dnia 11.03.2016r. - dotyczy umów o kredyty/pożyczki zabezpieczone hipotecznie.
za każde oświadczenie

 koszty opłaty pocztowej listu poleconego 

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wg 

cennika Poczty Polskiej SA

3) o potrąceniu z rachunku bankowego Klienta niespłaconego w terminie długu wynikającego z umowy 

kredytowej zawartej od dnia 11.03.2016r. -  dotyczy umów kredytów konsumenckich (gotówkowych i w 

r.o.r ) oraz umów przewidujących odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty .

------- bez opłat 

4) o potrąceniu z rachunku bankowego Klienta niespłaconego w terminie długu wynikającego z umowy 

kredytowej zawartej od dnia 22.07.2017r. - dotyczy umów o kredyty/pożyczki zabezpieczone hipotecznie 

( kredyty/pożyczki hipoteczne )

------- bez opłat 

15
Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości 

(obowiązuje od 01.03.2017r.)
za każdy wniosek 250,00 zł

16  Przyjęcie poręczenie spłaty kredytu ------- bez opłat 



17
Czynności związane z przeprowadzeniem kontroli przez Bank - przed wypłatą transzy kredytu na 

budownictwo mieszkaniowe
za każdą wizytę 

2 70,00 zł

1
 stawka prowizji może być niższa w zależności od produktu będącego w ofercie Banku.

2
 Bank pobiera opatę za wizytę pracownika na terenie przedmiotu kredytowania, jeśli wizyta kontrolna 

jest podstawą do rozliczenia kredytu.



DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Rozdział 7.  Ubezpieczenia 

1 Ubezpieczenia posiadacza/użytkownika karty płatniczej 

1) Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotowki wypłaconej z 

bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej

a) Wariant Classic ( do kwoty 1.500 zł) miesiecznie 1,45 zł

b) Wariant Gold ( do kwoty 3.000 zł) miesiecznie 2,55 zł

2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik :

a) Wariant Classic ( koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego 

wypadku do kwoty 10.000 zł)
miesiecznie 1,05 zł

b) Wariant Gold ( koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego 

wypadku do kwoty 30.000 zł)
miesiecznie 2,95 zł

3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik 

a) Wariant Classic miesiecznie 2,05 zł

b) Wariant Gold miesiecznie 4,75 zł

2 Ubezpieczenie na życie ŻYCIE KOMFORT- Generali

3 Ubezpieczenie na życie z Z MYŚLĄ O ŻYCIU

jednorazowo, 

rocznie,kwartalnie, 

miesięcznie

wysokość składki ustalana jest na 

podstawie indywidualnego zakresu 

ochrony i wieku Ubezpieczonego

4 Ubezpieczenie Concordia Auto

a) śmierć Ubezpieczonego

b) trwała i całkowita niezdolność  Ubezpieczonego do pracy w nastęstwie nieszczęśliwego wypadku

c) trwała i całkowita niezdolność  Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby

d) poważne zachorowanie Ubezpieczonego

dodatkowo:

a) śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie 

b) śmierć  Ubezpieczonego w nastęstwie nieszczęsliwego wypadku przy pracy rolniczej

c) utrata pracy

jednorazowo, 

rocznie,kwartalnie, 

miesięcznie

wartość składki ustalana jest na 

podstawie indywidualnej oceny 

ryzyka przez Ubezpieczyciela 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty debetowe

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"



1) OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2) Auto Casco

3) Auto Asistance

4) NNW Kierowcy i Pasażerów

5) OC za szkody powstałe na terytorium państw będących członkami Systemu Zielonej Karty

6) ochrona prawna

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na 

podstawie indywidualnej oceny 

ryzyka przez Ubezpieczyciela 

5 Ubezpieczenie Concordia Mój Dom

1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

    a) wariant Standard

    b) wariany All Risk

2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku

3) ubezpieczenie mienia od stłuczenia lub pęknięcia szyb lub innych elementów szklanych

4) ubezpieczenie mienia od uszkodzenia lub  zniszczenia ubezpieczonego mienia w następstwie 

wandalizmu lub grafitti

5) ubezpieczenie mienia od rabunku rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia na terenie RP

6) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku stałych elementów, matariałow 

budowlanych i instalacyjnych skladowych, wbudowanych lub zamontowanych w ubezpieczonym domu w 

stadium budowy

7) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

8) ubezpieczenie Ochrony Prawnej

9) ubezpieczenie Assistance w Domu

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na 

podstawie indywidualnej oceny 

ryzyka przez Ubezpieczyciela 



DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

Rozdział 1.   Obsługa rachunków rozliczeniowych

Rol.BIZNES Standard.BIZNES

Pakiet dotychczasowy Pakiet dotychczasowy

Stawka Stawka Stawka Stawka Stawka Stawka

1 Otwarcie rachunku bankowego :                               

           1. rachunki rozliczeniowe: bieżące, pomocnicze  za każdą umowę 15,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 15,00 zł bez opłat bez  opłat

           2. rachunki VAT  za każdą umowę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez  opłat

2 Prowadzenie rachunku rozliczeniowego  za każdy rachunek 

           1. rachunki rozliczeniowe: bieżące miesięcznie 10,00 zł 15,00 zł 20,00 zł 70,00 zł 25,00 zł bez  opłat

           2. rachunki rozliczeniowe:  pomocnicze miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez  opłat

           3. rachunki VAT -- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez  opłat bez  opłat

3 Zmiana warunków umowy na wniosek Klienta (aneks) za każdy aneks 15,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

4 Zmiana dotychczasowego Pakietu                                                                za każdą zmianę 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

5 Wpłata gotówkowa na własny rachunek w BS:

          1. w kasie Banku od wpłaconej kwoty
0,50 % nie mniej niż           

5,00 zł

0,15% nie mniej niż         

2,00 zł

0,15% nie mniej niż  2,00 

zł

0,15% nie mniej niż         

2,00 zł.
bez opłat

0,50 % nie mniej niż 

10,00 zł

          2. w formie zamkniętej do skarbca nocnego od wpłaconej kwoty
0,10 % nie mniej niż           

5,00 zł

0,15% nie mniej niż         

2,00 zł

0,15% nie mniej niż  2,00 

zł

0,10% nie mniej niż          

2,00 zł
bez opłat

0,50 % nie mniej niż 

10,00 zł

          3. przez wpłatomat od wpłaconej kwoty
0,10 % nie mniej niż           

1,00 zł

0,10 % nie mniej niż           

1,00 zł

0,10 % nie mniej niż  

1,00 zł

0,10 % nie mniej niż           

1,00 zł
bez opłat bez opłat

6
Wpłata bilonem na rachunek rozliczeniowy,

 gdy ilość bilonu przekracza 500 sztuk 
od wpłaconej kwoty 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

7 Wypłaty gotówkowe z rachunków rozliczeniowych:               od wypłaconej kowty
0,30 % nie mniej niż         

5,00 zł.

0,10% nie mniej niż                       

1,00 zł

0,15% nie mniej niż  3,50 

zł

0,15% nie mniej niż                      

3,50 zł
bez opłat 0,30 % nie mniej niż 

10,00 zł

8 Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku:

     1. w przypadku podjęcia gotówki
_

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

     2. w przypadku nie podjęcia gotówki w dniu ustalonym od kwoty gotówki 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

9 Dyspozycje bezgotówkowe:

1. Przelew w formie papierowej złożony w Banku: 

Konto.START

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Stawki obowiązujące dla rachunków otwartych do dnia 31.12.2020r. 

i dla rachunków otwieranych od dnia 01.01.2021r. dla spółek prawa handlowego i rolników

Stawki dla rachunów otwieranych od 

dnia 01.01.2021r.

dla przedsiębiorców indywidualnych i 

spółek cywilnych

Tryb pobierania opłaty

Mini.BIZNES Max.BIZNES Konto.BIZNES



     1)  na rachunek prowadzony w BS za każdy przelew 5,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat 2,50 zł 5,00 zł

     2)  na rachunek prowadzony w innym banku za każdy przelew 5,00 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 5,00 zł 10,00 zł

 3) na rachunek w innym banku,

     realizowany w systemie  SORBNET                                                                   
za każdy przelew 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł

2. Przelew z użyciem bankowości elektronicznej: 

    1)  na rachunek w BS za każdy przelew 1,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat 1,00 zł 1,00 zł

    2)  na rachunek prowadzony w innym banku za każdy przelew 1,00 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,50 zł

3) na rachunek w innym banku - przelew ekspresowy 

     Expres Elixir do kwoty 5.000 zł
za każdy przelew 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

 4) na rachunek w innym banku,

      realizowany w systemie  SORBNET                                                                  
za każdy przelew 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

10 Zlecenia stałe:

     1. za wykonanie zlecenia za każde zlecenie 4,00 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł

     2. za przelew:

        1)  na rachunek w BS za każdy przelew 5,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

        2)  na rachunek w innym banku za każdy przelew 5,00 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

11 Polecenia zapłaty ( opłaty pobierane z rachunku płatnika)

      1. przyjęcie dyspozycji  "polecenie zapłaty" od wierzyciela za każde zlecenie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

      2. realizacja przlewu z tyt. polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za każdą realizację 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

      3. odwołanie polecenia zapłaty  ( za złożenie jednego odwołania)

           lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty
za każde zlecenie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

      4. odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków

            na rachunku dłużnika
_ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

12 Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa:  za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

       1. do dysponowania rachunkiem bankowym - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

13        2. do spłaty zobowiązania  wobec BS za każdą blokadę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

14 Blokada środków na rachunku Klienta

Czeki:
_

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

      1. wydanie książeczki czekowej od każdego czeku 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

      2. potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każde zastrzeżenie 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

      3. zastrzeżenie o utracie ks. czekowej lub blankietu czeku _ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

15       4. odwołanie zastrzeżenia o utracie ks. czekowej lub blankietu od każdej listy 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

16 Przyjęcie listy inkasowej

za każdą dyspozycję 

naliczana od kwoty 

akredytywy

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

17 Otwarcie akredytywy krajowej

Wyciągi bankowe:
_

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat



      1. wyciąg z rachunku bankowego odbierany w Banku

      2. wyciąg z rachunku bankowego wysyłany drogą pocztową:
_

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

          1)  raz w miesiącu za każdą przesyłkę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

          2) od drugiej przesyłki w miesiącu za każdy odpis 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

      3. odpis wyciągu na życzenie Klienta za każdy załącznik 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

18       4. odpis załącznika do wyciągu

Zaświadczenia: za każde zaświadczenie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

      1. zaświadczenie o posiadaniu rachunku za każde zaświadczenie 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł

19        2. zaświadczenie o obrotach na rachunku

Opinie bankowe: za każdą opinię 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

1. opisowa opinia o rachunkach Klienta i/lub przebiegu współpracy 

     bieżącej (uproszczona)
za każdą opinię 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł

2. opisowa opinia o rachunkach Klienta i/lub historii współpracy

     (rozbudowana)

za każde 

opracowanie
150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł

20 3. opracowanie danych o Kliencie na potrzeby audytorów

Upomnienia za każde upomnienie

20,00 zł+ koszty opłaty 

pocztowej listu 

poleconego za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru 

wg cennika Poczty 

Polskiej SA

20,00 zł+ koszty opłaty 

pocztowej listu 

poleconego za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru 

wg cennika Poczty 

Polskiej SA

20,00 zł+ koszty opłaty 

pocztowej listu 

poleconego za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru 

wg cennika Poczty 

Polskiej SA

20,00 zł+ koszty opłaty 

pocztowej listu 

poleconego za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru 

wg cennika Poczty 

Polskiej SA

 koszty opłaty 

pocztowej listu 

poleconego za 

zwrotnym 

potwierdzeniem 

odbioru wg cennika 

Poczty Polskiej SA

koszty opłaty 

pocztowej listu 

poleconego za 

zwrotnym 

potwierdzeniem 

odbioru wg cennika 

Poczty Polskiej SA

21       1. z powodu powstania salda debetowego na rachunku

Zajecia egzekucyjne na rachunkach bankowych:

za każde zajęcie                        

/ jednak nie więcej niż 

250,00 złotych 

jednorazowo w dniu /

50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł bez opłat bez opłat

      1. realizacja zajęcia- opłata ponoszona przez Klienta za każdy przelew 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

22       2. za przelew na rzecz organu egzekucyjnego

Bankowość elektroniczna:

1. eBS -podstawowa -Wariant SGB24
_

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

        1) za uruchomienie
_

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

        2) za wydanie pierwszego loginu i hasła dostępu za każdy 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

        3)  za wydanie kolejnych loginów i haseł dostępu miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

        4) za korzystanie ( abonament) za każdą zmianę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

        5) za zmianę osób uprawnionych i/lub zakresu uprawnień za każdy 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

           6) za wydanie nowego loginu i/lub hasła dostępu za każdy sms 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł

           7) za sms autoryzujący 10 sms w miesiącu gratis 10 sms w miesiącu gratis
10 sms w miesiącu 

gratis

10 sms w miesiącu 

gratis

10 sms w miesiącu 

gratis

za każdy sms bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat



        8) za sms do logowania do systemu za każdą autoryzację bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

        9) za autoryzację poprzez Token mobilny

 2. eBS- rozszerzona- Wariant SGB24 Biznes
_

bez opłat bez opłat bez opłat

        1) za uruchomienie
_

bez opłat bez opłat bez opłat

        2) za wydanie pierwszego loginu i hasła dostępu za każdy 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

        3)  za wydanie kolejnych loginów i haseł dostępu miesięcznie 50,00 zł bez opłat 50,00 zł

        4) za korzystanie ( abonament )

            w wersji rozszerzonej: 2 loginy, wielopodpis i tworzenie paczek
za każdą zmianę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

        5) za zmianę osób uprawnionych i/lub zakresu uprawnień za każdy 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

           6) za wydanie nowego loginu i/lub hasła dostępu za każdy sms 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł

           7) za sms autoryzujący
10 sms w miesiącu 

gratis
10 sms w miesiącu gratis

10 sms w miesiącu 

gratis

za każdy sms bez opłat bez opłat bez opłat

        8) za sms do logowania do systemu za każdą autoryzację bez opłat bez opłat bez opłat

23         9) za autoryzację poprzez Token mobilny

Informacja SMS: za każdy sms 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł

      1. za  wysłany sms (na życzenie Klienta) -jSMS za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

24       2. za zmianę numeru telefonu (na życzenie Klienta)

Informacja telefoniczna: miesięcznie 10,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

25

     na Hasło

      - usługa wycofana z oferty BS z dniem 01.08.2020r.,

        dostępna tylko dla dotychczasowych użytkowników  

miesięcznie 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł

26 Usługa płatności masowych

Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej 

nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru 

rachunku bankowego odbiorcy

________ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

        1) gdy rachunek odbiorcy prowadzony jest w BS
za każdą odzyskaną 

dyspozycję
30,00 zł 30,00 zł 32,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

27         2) gdy rachunek odbiorcy prowadzony jest w innym banku

Pełnomocnictwo do pobrania środków z rachunku klienta na rzecz innego 

banku
za każde pełnomocnictwo 250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł

       1. Przyjęcie pelnomocnictwa 



DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Rozdział 2.   Obsługa rachunków rozliczeniowych - podmioty różne

1 Otwarcie rachunku bankowego :                               

1. rachunki rozliczeniowe: bieżące, pomocnicze  za każdą umowę 30,00 zł 30,00 zł

2 Prowadzenie rachunku rozliczeniowego  za każdy rachunek 
*Zarząd może ustalić indywidualne stawki w 

drodze negocjacji z Klientem 

           1. rachunki rozliczeniowe: bieżące miesięcznie max.15,00 zł* 50,00 zł

           2. rachunki rozliczeniowe:  pomocnicze miesięcznie max.15,00 zł* 50,00 zł

3 Zmiana warunków umowy na wniosek Klienta (aneks) za każdy aneks 20,00 zł 20,00 zł

4 Wpłata gotówkowa na własny rachunek w BS:
*Zarząd może ustalić indywidualne stawki w 

drodze negocjacji z Klientem 

          1. w kasie Banku od wpłaconej kwoty   0,15 %  nie mniej niż 2,00 zł*

          2. w formie zamkniętej do skarbca nocnego od wpłaconej kwoty   0,15 %  nie mniej niż 2,00 zł*

          3. przez wpłatomat od wpłaconej kwoty   0,10 %  nie mniej niż 1,00 zł*

5
Wpłata bilonem na rachunek rozliczeniowy, gdy ilość bilonu przekracza 

500 sztuk 
od wpłaconej kwoty 1,00%

6 Wypłaty gotówkowe z rachunków rozliczeniowych:               
*Zarząd może ustalić indywidualne stawki w 

drodze negocjacji z Klientem 

1. na rzecz posiadacza lub pełnomocnika rachunku od wypłaconej kowty 0,15% nie mniej niż 3,50 zł*

2. na rzecz osób trzecich od wypłaconej kowty 0,30% nie mniej niż 3,50 zł*

7 Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku:

1. w przypadku podjęcia gotówki
_

bez opłat

2. w przypadku nie podjęcia gotówki w dniu ustalonym od kwoty gotówki 0,05%

8 Dyspozycje bezgotówkowe:

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty

Podmioty niefinansowe 

działające na rzecz 

gospodarstw domowych

Komitety wyborcze



1. Przelew w formie papierowej złożony w Banku: 

     1)  na rachunek prowadzony w BS _ bez opłat bez opłat

     2)  na rachunek prowadzony w innym banku za każdy przelew 3,50 zł 5,00 zł

     2)  na rachunek  w innym banku realizowany w sytemie SORBNET za każdy przelew 40,00 zł 40,00 zł

2. Przelew z użyciem bankowości elektronicznej 

    1)  na rachunek w BS _ bez opłat

    2)  na rachunek prowadzony w innym banku za każdy przelew 1,50 zł

    3) na rachunek w innym banku - 

        przelew Expres Elixir  do kwoty 5.000 zł
za każdy przelew 5,00 zł

     4)  na rachunek  w innym banku realizowany w sytemie SORBNET za każdy przelew 30,00 zł 30,00 zł

9 Zlecenia stałe:

     1. za wykonanie zlecenia za każde zlecenie 2,50 zł

     2. za przelew:

        1)  na rachunek w BS
_

bez opłat

        2)  na rachunek w innym banku za każdy przelew 3,50 zł

10 Polecenia zapłaty:

      1. przyjęcie dyspozycji  "polecenie zapłaty" od wierzyciela za każde zlecenie 5,00 zł

      2. realizacja przlewu z tyt. polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za każdą realizację 5,00 zł

      3. odwołanie polecenia zapłaty  ( za złożenie jednego odwołania)   lub 

aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty
za każde zlecenie 5,00 zł

      4. odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na 

rachunku dłużnika
_ bez opłat

11 Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa:

       1. do dysponowania rachunkiem bankowym  za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł

       2. do spłaty zobowiązania  wobec BS - bez opłat bez opłat

12 Blokada środków na rachunku Klienta za każdą blokadę 20,00 zł 20,00 zł

13 Czeki:



      1. wydanie książeczki czekowej
_

bez opłat

      2. potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego od każdego czeku 20,00 zł

      3. zastrzeżenie o utracie ks. czekowej lub blankietu czeku za każde zastrzeżenie 20,00 zł

      4. odwołanie zastrzeżenia o utracie ks. czekowej lub blankietu _ bez opłat

14 Przyjęcie listy inkasowej od każdej listy 10,00 zł

15 Otwarcie akredytywy krajowej
za każdą dyspozycję naliczana 

od kwoty akredytywy
0,50%

16 Wyciągi bankowe:

      1. wyciąg z rachunku bankowego odbierany w Banku
_

bez opłat bez opłat

      2. wyciąg z rachunku bankowego 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 wyciagu na życzenie Klienta za każdy odpis 20,00 zł 20,00 zł

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

17 Zaświadczenia:

      1. zaświadczenie o posiadaniu rachunku za każde zaświadczenie 30,00 zł 30,00 zł

       2. zaświadczenie o obrotach na rachunku za każde zaświadczenie 60,00 zł 60,00 zł

18 Opinie bankowe:

1. opisowa opinia o rachunkach Klienta i/lub przebiegu współpracy 

bieżącej (uproszczona)
za każdą opinię 50,00 zł 50,00 zł

2. opisowa opinia o rachunkach Klienta i/lub historii współpracy  

(rozbudowana)
za każdą opinię 80,00 zł 80,00 zł

3. opracowanie danych o Kliencie na potrzeby audytorów za każde opracowanie 150,00 zł 150,00 zł

19 Upomnienia

      1. z powodu powstania salda debetowego na rachunku za każde upomnienie

20,00 zł+ koszty opłaty pocztowej 

listu poleconego za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru wg 

cennika Poczty Polskiej SA

20,00 zł+ koszty opłaty 

pocztowej listu poleconego za 

zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru wg cennika Poczty 

Polskiej SA



20 Zajęcia egzekucyjne na rachunkach bankowych:

      1. realizacja zajęcia

za każde zajęcie                        

/ jednak nie więcej niż 250,00 

złotych jednorazowo w dniu/

50,00 zł 50,00 zł

      2. za przelew na rzecz organu egzekucyjnego za każdy przelew 5,00 zł 5,00 zł

21 Bankowość elektroniczna :

1. eBS - podstawowa -Wariant SGB24

   1) za uruchomienie
_

bez opłat

   2) za wydanie pierwszego loginu i hasła dostępu
_

bez opłat

   3)  za wydanie kolejnych loginów i haseł dostępu za każdy 25,00 zł

   4) za korzystanie - abonament miesięcznie 2,00 zł

   5) za zmianę osób uprawnionych i/lub zakresu uprawnień za każdą zmianę 20,00 zł

        6) za wydanie nowego loginu i/lub hasła dostępu za każdy 25,00 zł

        7) za sms autoryzujący 0,25 zł

5 sms w miesiącu gratis

    8) za sms do logowania do sytsemu za każdy sms bez opłat

    9) za autoryzację poprzez Token mobilny za każdą autoryzację bez opłat

2. eBS - rozszerzona -Wariant SGB24 Biznes

   1) za uruchomienie
_

bez opłat

   2) za wydanie pierwszego loginu i hasła dostępu
_

bez opłat

   3)  za wydanie kolejnych loginów i haseł dostępu za każdy 25,00 zł

   4) za korzystanie ( abonament) w wersji rozszerzonej:

        2 loginy, wielopodpis i tworzenie paczek
miesięcznie 50,00 zł

   5) za zmianę osób uprawnionych i/lub zakresu uprawnień za każdą zmianę 20,00 zł

        6) za wydanie nowego loginu i/lub hasła dostępu za każdy 25,00 zł

        7) za sms autoryzujący 0,25 zł

5 sms w miesiącu gratis

    8) za sms do logowania do sytsemu za każdy sms bez opłat

za każdy sms

za każdy sms



    9) za autoryzację poprzez Token mobilny za każdą autoryzację bez opłat

22 Informacja SMS: 

1. za  wysłany sms (na życzenie Klienta) za każdy sms 0,25 zł 0,25 zł

 2. za zmianę numeru telefonu (na życzenie Klienta) za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł

23 Informacja telefoniczna: 

     na Hasło miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł

24

Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej 

nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego 

numeru rachunku bankowego odbiorcy

za każdą odzyskaną 

dyspozycję
15,00 zł 30,00 zł

25
Pełnomocnictwo do pobrania środków z rachunku klienta na rzecz 

innego banku

       1. Przyjęcie pelnomocnictwa za każde pełnomocnictwo 250,00 zł



DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Rozdział 3.  Lokaty terminowe

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1 Otwarcie rachunku lokaty terminowej                     _ bez opłat

2 Prowadzenie  rachunku lokaty terminowej                        _ bez opłat

3 Wpłaty gotówkowe na rachunek lokaty terminowej _ bez opłat

4 Wypłaty gotówkowe z lokaty terminowej po wcześniejszym zaawizowaniu _ bez opłat

5  Dyspozycje bezgotówkowe:

     1. na rachunek prowadzony w BS _ bez opłat

     2. na rachunek w innym banku za każdy przelew 25,00 zł

6 Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania lokatą terminową za każdą dyspozycję 15,00 zł

7 Blokada środków na rachunku lokaty terminowej za każdą blokadę 20,00 zł

8 Zaświadczenia o rachunku lokaty terminowej za każde zaświadczenie 30,00 zł

9 Zajęcia egezkucyjne na rachunkach lokat terminowych
wg zapisów Działu III 

Rodział 1



DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Rozdział 4. Instrumenty płatnicze i usługi mobilne

 4a.  Karty płatnicze do rachunku 

LP. Karty płatnicze - debetowe Tryb pobierania opłaty Visa Business Electron 

Visa Business Electron 

payWawe                                        

(karta z funkcją zbliżeniową)

Mastercard Business 

(karta z funkcją 

zbliżeniową)

1 Wydanie karty ( na 4 lata ) :

         1) dla posiadacza rachunku
_

bez opłat bez opłat bez opłat

         2) dla współposiadacza rachunku za każdą kartę 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

         3) dla osoby wskazanej za każdą kartę 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

Wydanie karty dla:  1) 2) 3) w pakiecie "Wiele za niewiele" za każdą kartę bez opłat

2  Wydanie:

       1. duplikatu karty w miejsce uszkodzonej za każdą kartę 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

       2. nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

3
Wznowienie karty dla posiadacza, współposiadacza czy osoby

  wskazanej   (na 4 lata)
za każdą kartę 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł

4 Zastrzeżenie karty _ bez opłat bez opłat bez opłat

5  Użytkowanie/Obsługa karty :

  1) Pakiet Mini.BIZNES miesięcznie 5,00 zł 
1)

5,00 zł 
1)

5,00 zł 
1)

  2) Pakiet Rol.BIZNES miesięcznie 8,00 zł
 2)

8,00 zł
 2)

8,00 zł
 2)

  3) Pakiet Standard.BIZNES miesięcznie 8,00 zł
 2)

8,00 zł
 2)

8,00 zł
 2)

   a) pierwsza karta miesięcznie bez opłat 
3)

b) kolejna karta miesięcznie 3,00 zł 
3)

  4) Pakiet Max.BIZNES/ Konto.BIZNES/ Konto.START miesięcznie 8,00 zł
 2)

8,00 zł
 2)

8,00 zł
 2)

  5) podmioty niefinansowe działające na rzecz gospod. domowych miesięcznie 5,00 zł 
1)

5,00 zł 
1)

5,00 zł 
1)

1)
 opłata niepobierana, pod warunkiem wykonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym, co najmniej trzech transakcji 

bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty lub transakcji na  kwotę min.  500 zł. Bank pobiera opłatę warunkową  każdego 3-

go dnia roboczego następnego miesiąca 

           "Wiele za niewiele" - pakiet promocyjny dla nowych klientów w ofercie BS od 01.08.2018 do 30.06.2020



6

Zmiana parametrów 

 ( limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówkowych) za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

7  Opłata za wypłatę gotowki:

za każdą wypłatę 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

1) w bankomatach SGB i  BPS i zrzeszonych Banków Spółdzielczych _ bez opłat bez opłat bez opłat

2) w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej
1 za każdą wypłatę 4,50 zł 1,50 zł 4,50 zł

3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt. 1) od kwoty wypłaconej 3% min. 3,50 zł 2% min. 5,00 zł 3% min. 3,50 zł

4)  w kasach innych niż wskazane w pkt. 2) od kwoty wypłaconej 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł

5a)  w bankomatach za granicą na terenie EOG od kwoty wypłaconej 3% min. 3,50 zł 2% min. 5,00 zł 3% min. 3,50 zł

5b)  w bankomatach za granicą poza terenem EOG od kwoty wypłaconej 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł

6)  w ramach usługi  cashback za każdą wypłatę 0,60 zł bez opłat 1,30 zł

8

Transgraniczna transakcja  płatnicza przy użyciu karty debetowej  do 

płatności gotówkowych (na terytorium  innego państwa członkowskiego 

EOG) 
od kwoty płatności 3% min. 3,50 zł 2% min. 5,00 zł 3% min. 3,50 zł

9 Wydanie pierwszego numeru PIN  ( PIN przesłany do Klienta ) za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

10
Wydanie nowego numeru PIN ( bez konieczności zamawiania duplikatu 

karty)
za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

11 Zmiana PIN w bankomacie: 

1)  w bankomatach sieci SGB: za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł

2)  w bankomatach innych banków niż wskazane w pkt 1) za każdą zmianę 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

12 Sprawdzenie salda rachunku w bankomacie:

1)  w bankomatach sieci SGB: _ bez opłat bez opłat bez opłat

2)  w bankomatach innych banków niż wskazane w pkt 1) za każde sprawdzenie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

13  Zestawienie transakcji przesyłanych na życzenie Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

2)
 opłata niepobierana, pod warunkiem wykonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym, co najmniej pięciu transakcji 

bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty lub transakcji  kwotę min. 1.000 zł. Bank pobiera opłatę warunkową  każdego 3-

go dnia roboczego następnego miesiąca.

3) przez dwa lata od daty zawarcia umowy



15 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczone w ciągu 3 

dni roboczych)
za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł

16 Nie zwrócenie w ciagu 30 dni karty od dnia  otrzymania wezwania z BS po upływie terminu 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

17 Transakcje bezgotówkowe _ bez opłat bez opłat bez opłat

18
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w 

walucie innej niż PLN

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

3% 3% bez opłat

1
 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS



DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Rozdział 4.  Instrumenty płatnicze i usługi mobilne

4b. Istrumenty płatnicze

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Płatności mobilne BLIK

1 Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł

2 Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł

3  Opłata za wypłatę gotówki :

      1) w bankomatach SGB oraz BPS i banków zrzeszonych 0,00 zł

      2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1) 0,00 zł

      3) w bankomatach za granicą nie dotyczy

      4) w ramach usługi cash back 0,00 zł

4 Krajowa transakcja płatnicza
za każdą transakcję, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
bez opłat

5  Zmiana limitu transakcyjnego za każdą zmianę limitu bez opłat

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji



DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Rozdział 5.  Karty przedpłacone

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Mastercard                                      

(bez funkcji zbliżeniowej)

1  Wydanie karty i numeru PIN ( na okres 1 roku) za każdą kartę 25,00 zł

2  Opłata za wypłatę gotówki :
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

      1) w bankomatach SGB oraz BPS i banków zrzeszonych od kwoty wypłaty bez opłat

      2) w kasach banków  SGB ( przy użyciu terminala POS )
1 od kwoty wypłaty 1,50 zł

      3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1) od kwoty wypłaty 2,00 zł

      4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt.2) od kwoty wypłaty 3 % min. 4,50 zł

      5a) w bankomatach za granicą na terenie EOG od kwoty wypłaty 2,00 zł

      5b) w bankomatach za granicą poza terenem EOG od kwoty wypłaty 3 % min. 4,50 zł

4
Wydanie nowego numeru PIN  ( bez konieczności zamawiania 

duplikatu karty)
za każdy numer PIN 6,00 zł

5  Zmiana PIN w bankomacie:

1)  w bankomatach sieci SGB: za każdą zmianę 4,50 zł

2)  w bankomatach innych banków niż wskazane w pkt 1) za każdą zmianę 7,00 zł

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty



DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Rozdział 6.  Karty świadczeniowe

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Mastercard                                      

(bez funkcji zbliżeniowej)

1  Wydanie karty i numeru PIN ( na okres 4 roku) za każdą kartę 
wg indywidualnie uzgodnionych 

stawek

2 Zasilenie rachunku karty za każdą dyspozycję
wg indywidualnie uzgodnionych 

stawek

4
Wydanie nowego numeru PIN  ( bez konieczności zamawiania 

duplikatu karty)
za każdy numer PIN 6,00 zł

5 Zastrzeżenie karty bez opłat

6 Użytkowanie karty miesięcznie
wg indywidualnie uzgodnionych 

stawek

7 Transakcje bezgotówkowe bez prowizji

bez opłat

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

3  Opłata za wypłatę gotówki  w bankomatach SGB
za każdą wypłatę, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji



DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Rozdział 7.  Karty typu charge 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Mastercard Business             

(bez funkcji zbliżeniowej)

1  Wydanie karty ( na 2 lata) 

       1. dla posiadacza rachunku _ bez opłat

       2. dla współposiadacza rachunku za każdą kartę 50,00 zł

       3. dla osoby wskazanej za każdą kartę 50,00 zł

2  Wydanie:

       1. duplikatu karty w miejsce uszkodzonej za każdą kartę 25,00 zł

       2. nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 50,00 zł

3  Wznowienie karty - na 2 lata za każdą kartę 50,00 zł

4  Zastrzeżenie karty _ 15,00 zł

5  Obsługa/użytkowanie karty miesięcznie 3,00 zł

6 Zmiana parametrów                                                                                                 ( limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówkowych)za każdą zmianę 20,00 zł

7  Opłata za wypłatę gotówki :
za każdą wypłatę, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji

      1) w bankomatach SGB oraz BPS i banków zrzeszonych od kwoty wypłaty 2%

      2) w kasach banków SGB
1 od kwoty wypłaty 2 % min. 4,50 zł

      3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1) od kwoty wypłaty 3 % min. 3,50 zł

      4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt.2) od kwoty wypłaty 3 % min. 4,50 zł

      5a) w bankomatach za granicą na terenie EOG od kwoty wypłaty 3 % min. 3,50 zł

      5b) w bankomatach za granicą poza terenem EOG od kwoty wypłaty 3 % min. 4,50 zł

8 Wydanie pierwszego numeru PIN  ( PIN przesłany do Klienta ) za każdy numer PIN 3,50 zł

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty



9
Wydanie nowego numeru PIN  ( bez konieczności zamawiania duplikatu 

karty)
za każdy numer PIN 6,00 zł

10  Zmiana PIN w bankomacie:

1)  w bankomatach sieci SGB: za każdą zmianę 4,50 zł

2)  w bankomatach innych banków niż wskazane w pkt 1) za każdą zmianę 7,00 zł

11  Zestawienie transakcji przesłanych na życzenie Klienta miesięcznie 3,00 zł

12  Zestawienie transakcji ponownie przesłane na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł

13  Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku po upływie terminu 50,00 zł

14  Transakcje bezgotówkowe _ bez prowizji

15  Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotowkowych i wypłat gotówki 

miesięcznie, naliczna od 

transakcji wykonanych w 

porzednim cyklu 

rozliczeniowym  

      1. w kraju od kwoty transakcji 1%

      2. za granicą od kwoty transakcji 1%

16
 Nie odebranie karty w terminie określonym w regulaminie  (rezygnacja 

Klienta po wygenerowaniu karty)
po upływie terminu 50,00 zł

17
Opata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w 

przypadkach określonych w umowie o kartę
za każdy monit/wezwanie 

10,00 zł+ koszty opłaty pocztowej 

listu poleconego za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru wg 

cennika Poczty Polskiej SA

18 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę 

równowartość w złotych 150 USD* 

plus koszty operacyjne Master 

Card

19 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą wypłatę

równowartość w złotych 95 USD* 

plus koszty operacyjne Master 

Card

1
 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

* wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z  dnia rozliczenia transakcji



DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Rozdział 8.  Karty kredytowe

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Mastercard Business                     

1  Wydanie karty ( na 4 lata) 

       1. głównej za każdą kartę 75,00 zł

       2. dołączonej za każdą kartę 75,00 zł

2  Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 75,00 zł

3  Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 35,00 zł

4
Użytkowanie karty - opłata roczna - niepobierana w pierwszym roku użytkowania 

pierwszej karty 

rocznie, z góry za każdy rok ważności 

karty pierwszej

  i wznowionej

75,00 zł

5  Wznowienie karty _ bez opłat

6  Zastrzeżenie karty _ bez opłat

7  Opłata za wypłatę gotówki :
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

      1) w bankomatach SGB oraz BPS i banków zrzeszonych od kwoty wypłaty 4 % min. 10,00 zł

      2) w kasach banków  SGB
1 od kwoty wypłaty 4 % min. 10,00 zł

      3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1) od kwoty wypłaty 4 % min. 10,00 zł

      4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt.2) od kwoty wypłaty 4 % min. 10,00 zł

      5) w bankomatach za granicą ( na terytorium państw członkowskich EOG) od kwoty wypłaty 4 % min. 10,00 zł

      6) w bankomatach za granicą ( poza terytorium państw członkowskich EOG) od kwoty wypłaty 4 % min. 10,00 zł

8 Transakcje bezgotówkowe bez prowizji

9  Zmiana PIN w bankomacie: za każdą zmianę 4,50 zł

10 Wydanie pierwszego numeru PIN  ( PIN przesłany do Klienta ) _ bez opłat

11 Wydanie nowego numeru PIN  ( bez konieczności zamawiania duplikatu karty) za każdy numer PIN 6,00 zł

12 Zmiana limitu kredytowego bez opłat

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty



13  Minimalna kwota do zapłaty 

naliczana,  zgodnie z regulaminem 

funckjonwania kart kredytowych i 

umową

5 % min. 50,00 zł 

14
Opata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach 

określonych w umowie o kartę 
_

w przypadku osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą i wspólników spółek 

cywilnych opłata równa się kosztowi listu 

poleconego za potwierdzeniem odbioru wg cennika 

Usług Pocztowych Poczta Polska S.A., w 

przypadku pozostałych podmiotów - opłata wynosi 

20,00 zł 

15 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł

1
 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS



DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH - zmiany obowiązują  od dnia 01 lutego 2019r.

Rozdział 9.  Kredyty.  Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale.

KREDYTY

1  Prowizja wstępna  za rozpatrzenie wniosku kredytowego

1) za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu, naliczana od 

wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku,

 2) 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

od 0,00 % do 3,00 %

2 Prowizja przygotowawcza:                                                                                                                 

1) kredyty na działalność gospodarczą od 1,00 % do 3,50 %

2) kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR 1,65%

przy kredytach odnawialnych naliczana w stosunku rocznym od 

różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a kredytem 

wykorzystanym, za każdy dzień niewykorzystania

1) dla udzielonych przed 01.12.2015r. 2,40%

2) dla udzielonych lub odnawianych  od 01.12.2015r. 1,20%

4 Opłata za administrowanie kredytu (monitorowanie)

*opłata podwyższana jest do 50,00 zł  w przypadku braku 

dostarczenia dokumentów określonych w umowie (dot. polis i 

dokumentów sprawozdawczych), w ciągu 7 dni od terminu 

wskazanego w umowie; opłata pobierana jest od każdego 

brakującego dokumentu

0,00 zł*

   naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty, określonym w 

harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania przedterminowej 

spłaty kredytu- dotyczy kredytów inwestycyjnych i kredytów 

inwestycyjno-obrotowych.Wysokość prowizji określona jest w umowie. 

Prowizja nie dotyczy kredytów inwestycyjnych z dopłatą z ARiMR.

1) dla kredytów udzielonych do 14.09.2015r. 0,00%

2) dla kredytów udzielonych od 15.09.2015r. 1,50%

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia kredytu 

(dotyczy kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo przed 

postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy.Wysokość stawki 

uzależniona od okresu kredytowania określona jest w umowie

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

3  Prowizja z tytułu gotowości 

5  Prowizja rekompensacyjna 



3) po 5 latach od dnia zawarcia umowy 0,00%

6  Prowizja za prolongatę kredytu

  1) do 1 miesiąca 0,50% nie mniej niż 50,00 zł

  2) powyżej 1 miesiąca 1,00% nie mniej niż 150,00 zł

7
Prowizja za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystapienie 

do długu osoby trzeciej

  1) w przypadku , gdy okres pozostały do spłaty kredytu nie przekracza 1 roku 1,50%

  2) w przypadku , gdy okres pozostały do spłaty kredytu przekracza 1 rok 3,00%

8
Prowizja za zmianę warunków umowy kredytowej na wniosek dłużnika, z 

wyjątkiem prolongaty

1) w przypadku,  zmiany z wykonaniem skróconej analizy kredytowej  0,10% nie mniej niż 50,00 zł

2) w przypadku,  zmiany z wykonaniem pełnej analizy kredytowej  0,50% nie mniej niż 150,00 zł

9 Prowizja za zawarcie umowy ugody/ restrukturyzacji naliczana od kwoty należności objętej ugodą od 1,50% do 3,00%

10 Dyskonto weksla 20,00 zł

11 Inkaso weksla 20,00 zł

12 Za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia koszty opłaty notarialnej + 30,00 zł

13 Za wydanie zaświadczenia/opinii bankowej na wniosek Klienta: za każde zaświadczenie/opinię 80,00 zł

14 Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę  0,50 % nie mniej niż 150,00 zł 

15 Za wydanie duplikatu umowy kredytowej za każdy duplikat 100,00 zł

16

Sporządzenie i wydanie dokumentu wyrażającego zgodę na:                                                                                                                             

- wykreślenie hipoteki                                                                                                                                                           

- wykreślenie zastawu rejestrowego                                                                                                                  

- zmianę dowodu rejestracyjnego i polisy przewłaszczonego pojazdu

za każdy dokument 50,00 zl

17  Za wysłanie upomnienia/ wezwania :

 koszty opłaty pocztowej listu 

poleconego za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru wg cennika 

Poczty Polskiej SA                                                    

+ 30,00 zł

18
Przesłanie oświadczenia o potrąceniu z rachunku bankowego Klienta  niespłaconego 

w terminie długu wynikającego z umowy kredytowej
za każde oświadczenie

 koszty opłaty pocztowej listu 

poleconego za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru wg cennika 

Poczty Polskiej SA

19 Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 250,00 zł

20  Przyjęcie poręczenia spłaty kredytu bez opłat 

21
 Czynności związane z przeprowadzeniem kontroli przez Bank na terenie budowy - 

przed wypłatą transzy kredytu
za każdą wizytę 

1 100,00 zł

naliczana od kwoty długu

naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty

5  Prowizja rekompensacyjna 

naliczana od kwoty prolongowanej



Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale

1 Prowizja za wystawienie

od kwoty udzielonych gwarancji, poręczeń, regwarancji, awali lub od 

kwoty czynnych gwarancji, poręczeń, regwarancji, awali (miesięcznie, 

kwartalnie, rocznie lub za cały okres ważności - wedlug umowy z 

Klientem)

od 3,00% do 8,00%

2 Z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, poręczenia, regwarancji
za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia, 

regwarancji
od 0,50 % do 5,00%

1
 Bank pobiera opatę za wizytę pracownika na terenie przedmiotu kredytowania, jeśli 

wizyta kontrolna jest podstawą do rozliczenia kredytu.



DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Rozdział 10.  Ubezpieczenia

1 Ubezpieczenia posiadacza/użytkownika karty płatniczej 

1) Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, 

kradzież gotowki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów 

zakupionych przy użyciu karty płatniczej

a) Wariant Classic ( do kwoty 1.500 zł) miesiecznie 1,45 zł

b) Wariant Gold ( do kwoty 3.000 zł) miesiecznie 2,55 zł

2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik :

a) Wariant Classic ( koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EUR, 

następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł)
miesiecznie 1,05 zł

b) Wariant Gold ( koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, 

następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł)
miesiecznie 2,95 zł

3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik 

a) Wariant Classic miesiecznie 2,05 zł

b) Wariant Gold miesiecznie 4,75 zł

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny 

Podróżnik"

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty debetowe, Karta charge Mastercard Business



DZIAŁ IV. POZOSTAŁE OPŁATY

Rozdział 1.   Czynności kasowe i rozliczeniowe 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1 Wpłaty gotówkowe w kasach Banku

           1.na rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe klientów indywidualnych  w BS
_

bez prowizji 

           2.na rachunki rozliczeniowe klientów instytucjonalnych w BS od wpłaconej kwoty

wg opłat dla poszczególnych pakietów  

(Dział III.Rodz. 1) lub innych 

podmiotów (Dział III.Rodz. 2)

           3. na rachunki bankowe w innych bankach ( "wpłaty w drogę") od wpłaconej kwoty 0,50% nie mniej niż  4,90 zł

           4. na rachunki Wspólnot Mieszkaniowych od każdej wpłaty 3,50 zł

           5. na cele akcji humanitarnych _ bez prowizji 

           6. wpłaty z tytułu "opłaty za śmieci" od każdej wpłaty 
4,90 zł  

2 Wypłaty gotówkowe w kasach Banku

         1. wypłaty z konta BS bez posiadania rachunku w BS  ( "zlecenia do wypłaty") od kwoty wypłaty 0,30% nie mniej niż  3,00 zł

3 Wymiana krajowych znaków pienieżnych 

        1. wymiana zniszczonych znaków pieniężnych _ bez opłat

        2. wymiana wymagająca sortowania i /lub paczkowania (pow. 300 szt.) od kwoty 0,20% nie mniej niż  10,00 zł

CZYNNOŚCI KASOWE

2
Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu przekazów 

zagranicznych 
za każdą blokadę bez opłat

CZYNNOŚCI ROZLICZENIOWE

1 Przelewy transgraniczne za każdą transakcję

według "Taryfy prowizji i opłat za 

czynności i usługi bankowe-waluty 

wymienialne" obowiązującej w SGB-

Banku S.A. ( taryfa w załączeniu)



DZIAŁ IV. POZOSTAŁE OPŁATY

Rozdział 2.   Pozostale czynności bankowe

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1  Przechowywanie depozytu miesiecznie, za każdy depozyt 10,00 zł

2  Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego każdorazowo 20,00 zł

1  Udostępnienie skarbca nocnego jednorazowo 20,00 zł

2 Portfel do skarbca nocnego jednorazowo 10,00 zł + VAT

3 Klucz do drzwiczek skarbca nocnego za każdy klucz 7,00 zł + VAT

4 Worek do pieniędzy lub koperta bezpieczna 
wg ceny zakupu ( płatność na 

podstawie faktury BS )

1 Sporządzenie odpisu dokumentu z archiwum Banku

   1. dla posiadacza rachunku w BS, w przypadku gdy:

          1) Klient określił datę dokonania operacji za odpis 20,00 zł

           2) Klient nie określił daty operacji za odpis 50,00 zł

   2. dla pozostałych osób, w przypadku gdy: 

          1) Klient określił datę dokonania operacji za odpis 20,00 zł

           2) Klient nie określił daty operacji za odpis 200,00 zł

1
Za przyjęcie wniosku o sprawdzenie osoby w Centralnej informacji o rachunkach, 

prowadzonej przez KIR 
za każdy wniosek 30,00 zł

POSZUKIWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH

DEPOZYTY BANKOWE

SKARBIEC NOCNY

ODPIS DOKUMENTÓW Z ARCHIWUM BANKU


