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Taryfa prowizji i opłat

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają:

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

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

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

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

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,

2) cyklicznie,

3) w innych terminach wskazanych w taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem.

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

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

9. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:

     1) w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków,

z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez Bank, a w przypadku klientów indywidualnych również w miesiącu 

zakończenia.

11. Opłaty roczne pobrane z góry od klientów indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.

13. 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.

     2) w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca za miesiąc poprzedni - w przypadku opłat za: użytkowanie kart, SMS, wyciągi

10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 9 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:

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 w Banku 

Spółdzielczym w Lipsku)", zwaną dalej taryfą.

1) 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) udostępniany na podstawie odrębnej umowy,

3) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności karta haseł jednorazowych, karta chipowa, PIN 

do karty chipowej.

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.

8. 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.
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Taryfa prowizji i opłat

Poprzednia 

stawka

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:

1) internet banking miesięcznie 1,00 zł 1,00 zł

2) serwis SMS:

a) Pakiet Aktywny (SMS-y wysyłane na żądanie klienta), w skład którego 

wchodzą:

- zmiana hasła za każdy SMS 0,15 zł

- wykaz rachunków za każdy SMS 0,15 zł

- zapytanie o saldo na rachunku (dekret + saldo) za każdy SMS 0,15 zł

- zapytanie o ostatnie operacje na rachunku za każdy SMS 0,15 zł

- zapytanie o oprocentowanie rachunku za każdy SMS 0,15 zł

b) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego 

wchodzą:

- powiadomienie o wysokości salda na rachunku (po każdej operacji, od 

poniedziałku do soboty)
za każdy SMS 0,15 zł

- powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie, od 

poniedziałku do soboty)
za każdy SMS 0,15 zł

- powiadomienia o zdarzeniach, w tym o niezrealizowaniu zlecenia, o 

zbliżającym się terminie spłaty kredytu bądź limitu
za każdy SMS 0,15 zł

- powiadomienie o założeniu blokady na rachunku na kwotę wykonanej 

operacji kartą on-line wydaną do tego rachunku
za każdy SMS 0,15 zł

c) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego 

wchodzą:

- powiadomienie o udanym zalogowaniu do kanału WWW za każdy SMS 0,10 zł

- potwierdzenie o zablokowaniu dostępu do usługi Internet Banking za każdy SMS 0,10 zł

2. Za dokonanie zmian w usłudze SMS za każdą znianę 5,00 zł

3. Za przekazywanie haseł jednorazowych za pomocą SMS za każdy SMS 0,10 zł

4. za zmianę na wniosek numeru telefonu do przekazywania haseł 

jednorazowych SMS-em
za każdą znianę 5,00 zł

5. Wydanie kolejnego hasła do Serwisu SMS za każde kolejne hasło 5,00 zł
6. Opłata za listę haseł jednorazowych: za każdą listę

1) wydanie pierwszej listy haseł jednorazowych bez opłat bez opłat

2) wydanie kolejnej listy haseł jednorazowych (w tym wznowienie) 2,00 zł 2,00 zł

7. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta: od każdej przesyłki

1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru 10,00 zł 10,00 zł

2) za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju 25,00 zł 25,00 zł

8. Dokonanie na wniosek klienta blokady listy haseł jednorazowych od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł

Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej

Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca
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Taryfa Prowizji i Opłat

Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej

Wyszczególnienie czynności
Tryb pobierania 

opłaty
Poprzednia stawka Stawka obowiązujaca

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:

1) internet banking miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł

2) Serwisu SMS:

a) Pakiet Aktywny (SMS-y wysyłane na żądanie klienta), w skład którego wchodzą:

- zmiana hasła za każdy SMS 0,15 zł

- wykaz rachunków za każdy SMS 0,15 zł

- zapytanie o saldo na rachunku (dekret + saldo) za każdy SMS 0,15 zł

- zapytanie o ostatnie operacje na rachunku za każdy SMS 0,15 zł

- zapytanie o oprocentowanie rachunku za każdy SMS 0,15 zł

b) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:

- powiadomienie o wysokości salda na rachunku (po każdej operacji, od poniedziałku do soboty) za każdy SMS 0,15 zł

- powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie, od poniedziałku do soboty) za każdy SMS 0,15 zł

- powiadomienia o zdarzeniach, w tym o niezrealizowaniu zlecenia, o zbliżającym się terminie spłaty kredytu bądź limitu za każdy SMS 0,15 zł

- powiadomienie o założeniu blokady na rachunku na kwotę wykonanej operacji kartą on-line wydaną do tego rachunku za każdy SMS 0,15 zł

c) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:

- powiadomienie o udanym zalogowaniu do kanału WWW za każdy SMS 0,10 zł

- potwierdzenie o zablokowaniu dostępu do usługi Internet Banking za każdy SMS 0,10 zł

Za dokonanie zmian w usłudze SMS za każdą znianę 5,00 zł

Za przekazywanie haseł jednorazowych za pomocą SMS za każdy SMS 0,10 zł

za zmianę na wniosek numeru telefonu do przekazywania haseł jednorazowych SMS-em za każdą znianę 5,00 zł

Wydanie kolejnego hasła do Serwisu SMS za każde kolejne hasło 5,00 zł

3) Home Banking (opłata nie dotyczy jst) miesięcznie 50,00 zł

     - za inne usługi związane z obsługą systemu (interwencja u Klienta dotycząca np.: zmiany stanowisk komputerowych, 

przeniesienia danych, szkolenia dodatkowego z obsługi systemu, za inne usługi związane z obsługą systemu) - na pisemny, 

telefoniczny, faxowy wniosek Klienta)

za każdą czynność 50,00 zł

Uwaga!

Opłaty za usługę Home Banking nie dotyczą jst
2. Opłata za kartę haseł jednorazowych: za każdą kartę

1) wydanie pierwszej karty haseł jednorazowych bez opłat bez opłat

2) wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych (w tym wznowienie) 3,00 zł 3,00 zł

3. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta: za każdą przesyłkę

1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru 10,00 zł 10,00 zł

2) za pośrednictwem firmy kurierskiej 25,00 zł 25,00 zł

4. Dokonanie na wniosek klienta blokady listy haseł jednorazowych od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł
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Taryfa prowizji i opłat

Rozdział 4. Karty płatnicze

Karty wydane do rachunku bieżącego lub pomocniczego (debetowe)

Poprzednia karta bez funkcji 

stawka Visa Business Electron MasterCard Business
3) Visa Business 

Electron payWave

1. Wydanie karty za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

2. Użytkowanie karty:

wydanej do rachunku rolniczego AGRO

miesięcznie
6,00 zł

wydanej do pozostałych rachunków
6,00 zł

3. Wznowienie karty do rachunku: za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

4. Wydanie: za każdą kartę

1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

2) nowej karty w miejsce utraconej 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł

5. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek 

klienta
od każdej zmiany

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

6. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
4) 4,50 zł 4,50 zł 1,50 zł

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

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
4) 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł

5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł

7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

8. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

9. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 6,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1) 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie

1) banków SGB bez opłat bez opłat bez opłat

2) innych, niż wskazane w pkt 1) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

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

13.
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 

roboczych)
za każdą przesyłkę

45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł

14. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat bez opłat

15.
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej 

niż PLN
5)

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

3% bez opłat 3%

3)
Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą MasterCard Business PayPass.

4)
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

5)
Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności.

1,50 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej 

kwoty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

karty z funkcją zbliżeniową:

3 zł. przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na 

łączną kwotę min. 500 zł, w przeciwnym wypadku 8 zł.

5 zł. przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na 

łączną kwotę min. 600 zł, w przeciwnym wypadku 10 zł.
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