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§1
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 w Banku
Spółdzielczym w Lipsku", zwaną dalej taryfą.
2. Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają:
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),
2) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,
3) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności hasło SMS.
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.
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.
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.
9. 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 taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem.
10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 10 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:
1) w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków,
2) w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca za miesiąc poprzedni - w przypadku opłat za: użytkowanie kart, SMS, wyciągi
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. Zmiana opłat pobieranych w okresach miesięcznych będzie obowiązywać od następnego pełnego miesiąca po zmianie.
12. 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. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:
1) KONTO DLA FIRMY-dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek, w tym również osób prowadzących gospodarstwa rolne oraz
wspólników spółek cywilnych
2) KONTO STANDARD - dla pozostałych podmiotów instytucjonalnych innych niż w pkt 1)
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 taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku.
17. Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w taryfie w przypadku wydania decyzji, rekomendacji, zalecenia, stanowiska, orzeczenia lub innego dokumentu przez Komisję Nadzoru
Finansowego, Narodowy Bank Polski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub inne właściwe urzędy lub organy administracji publicznej, określającego zasady
świadczenia przez Bank usług lub określającego zasady korzystania z tych usług przez posiadacza rachunku w ramach zawartej z nim umowy, powodujących wzrost ponoszonych przez Bank kosztów
świadczenia tych usług
18. W umowie strony mogą inaczej określić zasady lub stawki pobieranych opłat.
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§2
Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych należy rozumieć:
1) kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”;
2) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;
3) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli
obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);
4) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego
dostawcę;
5) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek
płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro;
6) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
7) powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;
8) prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie
transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;
9) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w
ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej;
10) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty
debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;
11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium
innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taka wypłatę lub w placówce dostawcy;
12) wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;
13) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, jeżeli kwota każdej
transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika;
14) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym
lub usługach świadczonych konsumentowi;
15) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
16) wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;
17) usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności
bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
18) zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy
odbiorcy.
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Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:
- otwarcie
- prowadzenie
2. Wpłata gotówki na rachunek
dokonywane w placówce Banku
3. Wypłata gotówkowa z rachunku dokonywana w placówce Banku:
4. Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunki prowadzone w Banku) złożone w formie
papierowej
Uwaga:
Prowizja nie jest pobierana w przypadku przelewu środków przez klienta na swój: rachunek lokaty
terminowej, rachunek oszczędnościowy oraz spłatę kredytu w Banku.
5. Polecenie przelewu
1) złożonych w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w Banku

b) na rachunki prowadzone w innych bankach
c) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie SORBNET
2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

a) na rachunki prowadzone w Banku

b) na rachunki prowadzone w innych bankach
c) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie SORBNET
6. Zlecenia stałe
1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
a) na rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki prowadzone w innych bankach

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty

Standardowy ROR

"Konto za złotówkę"*

Konto TAK!

Podstawowy rachunek
płatniczy

0,00 zł
4,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

jednorazowo
miesięcznie

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

od każdej wpłaty
od każdej wypłaty

1,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

za każdy przelew

10,00 zł (dotyczy Klientów
dokonujących zleceń na
swoje rachunki na
działalność gospodarczą)

10,00 zł (dotyczy Klientów
dokonujących zleceń na
swoje rachunki na
działalność gospodarczą)

10,00 zł (dotyczy Klientów
dokonujących zleceń na
swoje rachunki na
działalność gospodarczą)

0,00 zł (pozostali Klienci)

0,00 zł (pozostali Klienci)

0,00 zł (pozostali Klienci)

0,00 zł
za każdy przelew

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym 0,00 zł.,
każda kolejna 4,50 zł 3)

15,00 zł
30,00 zł

15,00 zł
30,00 zł

15,00 zł
30,00 zł

15,00 zł
30,00 zł

10,00 zł (dotyczy Klientów
dokonujących zleceń na
swoje rachunki na
działalność gospodarczą)

10,00 zł (dotyczy Klientów
dokonujących zleceń na
swoje rachunki na
działalność gospodarczą)

10,00 zł (dotyczy Klientów
dokonujących zleceń na
swoje rachunki na
działalność gospodarczą)

0,00 zł (pozostali Klienci)

0,00 zł (pozostali Klienci)

0,00 zł (pozostali Klienci)

0,00 zł

za każdy przelew

0,80 zł

0,80 zł

0,80 zł

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym 0,00 zł.,
3)
każda kolejna 0,70 zł

7,00 zł
30,00 zł

7,00 zł
30,00 zł

7,00 zł
30,00 zł

7,00 zł
30,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,80 zł
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0,80 zł

0,80 zł

0,00 zł

za każdy przelew

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym 0,00 zł., za każdy przelew
każda kolejna 4,00 zł 3)
0,00 zł

za każdy przelew

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym 0,00 zł., za każdy przelew
każda kolejna 0,70 zł 3)

3) realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej1)
4) złożenie, modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego złożona w formie papierowej
a) złożone w formie papierowej
b) dokonana za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
5) odwołanie zlecenia stałego:
a) złożone w formie papierowej
b) dokonane za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
7. Polecenie zapłaty:
1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika
3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na
korzystanie z polecenia zapłaty2)
8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu
10 Za wyciąg bankowy:
1) w formie papierowej:
a) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu
b) jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego
za pośrednictwem operatora pocztowego na terenie kraju
- jeden raz w miesiącu
- częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę
2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta
11. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu
na wypadek śmierci
12.
Realizacja dyspozycji spadkobierców
13. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
14. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na
rachunku (po upływie terminu spłaty)
15. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności
16.
17. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rzecz:
1) Banku
2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1)
Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego (od którego Bank
18. rozlicza składkę zdrowotną lub podatek)
19. Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgnięcia do materiałów zarchiwizowanych

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

za każdy przelew

5,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

5,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

6,00 zł
4,00 zł

6,00 zł
4,00 zł

6,00 zł
4,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

0,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł
15,00 zł

10,00 zł
15,00 zł

10,00 zł
15,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

2,00 zł

za każdy wyciąg

0,00 zł
5,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
5,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
5,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

0,00 zł

za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każde odwołanie
albo zmianę
od każdego
spadkobiercy
za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

0,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

0,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

0,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

30 zł + VAT 23%

30 zł + VAT 23%

30 zł + VAT 23%

30 zł + VAT 23%

0,00 zł
10,00 zł

0,00 zł
10,00 zł

0,00 zł
10,00 zł

0,00 zł
10,00 zł

za każdy monit
za każde zestawienie
za każde
zaświadczenie
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

za każdy dokument

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

za każdy dokument

* "Konto za złotówkę" - konto dostępne w ofercie Banku do 31 października 2019 r.
Dla przelewów w systemie SORBNET, złożonych z datą przyszłą w formie papierowej, stosuje się opłaty zgodnie z ust. 5. Realizacja przelewów.
Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank
Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzglednia się czynności, o których mowa
w ust.5.1 pkt.1) lit.a, ust.5.1 pkt.2) lit.a, ust.6.pkt.1) lit.b, ust.6.pkt.2 lit.b oraz czynności określone w taryfie
prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe-waluty wymienialne Dział II. Usługi dla klientów
indywidualnych Rozdział I Płatności w obrocie dewizowym ust. 4 i 5 (dotyczy zleceń krajowych) i ust.7
(dotyczy zleceń krajowych).
1)
2)
3)
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Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych:
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku,
3) prowadzenie rachunku dla SKO, PKZP i rad rodziców
2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy
3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego dokonywane w placówkach Banku.
4. Realizacja przelewów:
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:
a) złożonych w formie papierowej:
- na rachunki prowadzone w Banku
- na rachunki prowadzone w innych bankach
- na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie Express Elixir
- na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie SORBNET
2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)
5.
Ustanowienie albo zmiana pełnomoctwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym
6.
7.
8.
9.
10.
1)
2)
11.
1)

2)

12.
13.
14.
15.
16.
1)

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

od rachunku
miesięcznie
miesięcznie
od każdej wpłaty
od każdej wypłaty

0,00 zł
0,00 zł
16,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

za każdy przelew
za każdy przelew
za każdy przelew
za każdy przelew
za każdy przelew

1,00 zł
5,00 zł
15,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu
Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
za każdą dyspozycję
wkładu na wypadek śmierci
od każdego spadkobiercy
Realizacja dyspozycji spadkobierców
za każdą dyspozycję
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:
z bieżącego roku kalendarzowego
za każde zestawienie
z lat poprzednich
za każde zestawienie
Sporządzenie kopii:
wyciągu bankowego:
a) z bieżącego roku kalendarzowego
za każdy dokument
b) z lat poprzednich
za każdy dokument
pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji
za każdy dokument
b) klient nie określi daty dokonania operacji
za każdy dokument
Wystawienie nowej w miejsce zmiszczonej lub utraconej książeczki oszczędnościowej.
Przyjęcie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej
za każdą dyspozycję
a'vista.
za każdą dyspozycję
Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej:
za każde zaświadczenie
Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
w formie papierowej:
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej rachunek
- jeden raz w miesiącu
za każdy wyciąg
- częściej niż raz w miesiącu
za każdy wyciąg

10,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok
10,00 zł
10,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok
10,00 zł
20,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
30,00 zł
30 zł + VAT 23%

0,00 zł
1,00 zł

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego na terenie kraju

2)
17.

- jeden raz w miesiącu
- częściej niż raz w miesiącu
adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta
Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego (w przypadku SKO, PKZP i rad rodziców)

18. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego (w przypadku SKO, PKZP i rad rodziców)
19. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów (w przypadku SKO, PKZP i
rad rodziców)

za przesyłkę
za każdą przesyłkę
za każdy wyciąg

0,00 zł
5,00 zł
0,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

za każdą dyspozycję

1,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł
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Rozdział 4. Usługi internet bankingu
Wyszczególnienie czynności
1. Usługa bankowości elektronicznej
- aktywacja
- opłata za korzystanie
2. Powiadomienia SMS:
a) Pakiet Aktywny (SMS-y wysyłane na żądanie klienta), w skład którego
wchodzą:
- zmiana hasła
- wykaz rachunków
- zapytanie o saldo na rachunku (dekret + saldo)
- zapytanie o ostatnie operacje na rachunku
- zapytanie o oprocentowanie rachunku
b) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego
wchodzą:
- powiadomienie o wysokości salda na rachunku (po każdej operacji, od
poniedziałku do soboty)
- powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie, od
poniedziałku do soboty)
- powiadomienia o zdarzeniach, w tym o niezrealizowaniu zlecenia, o
zbliżającym się terminie spłaty kredytu bądź limitu
- powiadomienie o założeniu blokady na rachunku na kwotę wykonanej
operacji kartą on-line wydaną do tego rachunku
c) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład
którego wchodzą:
- powiadomienie o udanym zalogowaniu do kanału WWW
- potwierdzenie o zablokowaniu dostępu do usługi Internet Banking
3. Za dokonanie zmian w usłudze SMS
Za hasło jednorazowe do autoryzacji transakcji przesłane za pomocą
4.
SMS
Za zmianę na wniosek numeru telefonu do przekazywania haseł
5.
jednorazowych SMS-em

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca
Standardowy
ROR

"Konto za złotówkę"*

Konto TAK!**

Podstawowy
rachunek płatniczny

jednorazowo
miesięcznie

0,00 zł
3,00 zł

0,00 zł
2,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

za każdy SMS
za każdy SMS
za każdy SMS
za każdy SMS
za każdy SMS

0,20 zł
0,20 zł
0,20 zł
0,20 zł
0,20 zł

0,20 zł
0,20 zł
0,20 zł
0,20 zł
0,20 zł

0,20 zł
0,20 zł
0,20 zł
0,20 zł
0,20 zł

0,20 zł
0,20 zł
0,20 zł
0,20 zł
0,20 zł

0,00 zł
za każdy SMS

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

za każdy SMS

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

za każdy SMS

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

za każdy SMS

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,00 zł
za każdy SMS
za każdy SMS
za każdą znianę

0,10 zł
0,10 zł
5,00 zł

0,10 zł
0,10 zł
5,00 zł

0,10 zł
0,10 zł
5,00 zł

0,10 zł
0,10 zł
5,00 zł

za każdy SMS

0,10 zł

0,10 zł

0,10 zł

0,00 zł

za każdą znianę

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

* "Konto za złotówkę" - konto dostępne w ofercie Banku do 31 października 2019 r.
** Konto TAK! - konto dostepne w ofercie Banku od 15 listopada 2019 r.
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Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
1)

2)
6.
7.
8.
9.
10.
1)
2)
11.

12.
13.
14.

Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej
Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej
Wpłaty gotówkowe na rachunek
Wypłaty gotówkowe z rachunku
Realizacja przelewów złożonych w formie papierowej:
w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:
a) na rachunki posiadacza lokaty prowadzone w Banku
b) na rachunki innych klientów prowadzone w Banku
c) na rachunki prowadzone w innych bankach
d) realizowanych w systemie SORBNET4)
w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)4)
Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej
Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na
wypadek śmierci
Realizacja dyspozycji spadkobierców
Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz:
Banku
innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1)
Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej na
a) z bieżącego roku kalendarzowego
b) z każdego poprzedniego roku
Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej terminowej:
Wystawienie nowej w miejsce zmiszczonej lub utraconej książeczki oszczędnościowej.
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu
4)

Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku

Strona 9 z 24

Tryb pobierania opłaty
od rachunku lokaty
od rachunku lokaty
od każdej wpłaty
od każdej wpłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

za każdy przelew
za każdy przelew
za każdy przelew
za każdy przelew
za każdy przelew
za każde zaświadczenie
za każdą dyspozycję

0,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
30 zł. + VAT 23%
10,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

od każdego spadkobiercy

20,00 zł

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

0,00 zł
10,00 zł

za każde zestawienie
za każde zestawienie
za każdą dyspozycję

10,00 zł
10,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
15,00 zł

za każdą dyspozycję

Rozdział 5. Instrumenty płatnicze
Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe)

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
"Konto za złotówkę"*

Standardowy ROR
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

MasterCard
(w tym
młodzieżowe)6)

Visa , Visa
"młodzieżowa"6a Mastercard zbliżeniowa
)

Konto TAK!

Podstawowy rachunek
płatniczy

Mastercard
zbliżeniowa/ Visa
zbliżeniowa

MasterCard zbliżeniowa

0 zl w przypadku
dokonania minimum
trzech transakcji
bezgotówkowej kartą w
miesiącu
kalendarzowym, w
przeciwnym wypadku -

0,00 zł

Tryb pobierania opłaty

1. Obsługa karty debetowej

3,00 zł

3,00 zł

0,00 zł

2. Wydanie karty płatniczej
3. Wypłata gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)5)

0,00 zł
3,00 zł

0,00 zł
3,00 zł

0,00 zł
1,50 zł

0,00 zł
1,50 zł

0,00 zł
0,00 zł

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

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

3,00 zł

1,00 zł

pięć rozliczonych wypłat w miesiącu
kalendarzowym 0,00 zł., każda kolejna
3,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)5)

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

0,00 zł

5) w bankomatach za granicą na terenie EOG (transgraniczna transakcja płatnicza)

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

6) w bankomatach za granicą poza terenem EOG

miesięcznie

za każdą kartę
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

0,00 zł

3% min. 10,00 zł

4.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

1,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5.
6.
1)
2)
7.
1)
2)
8.
9.

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sporządzenie zestawienie transakcji płatniczych
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Transakcje bezgotówkowe
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych (na terytorium innego państwa człnkowskiego EOG);

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

0,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

3,50 zł
7,00 zł

0,50 zł
1,50 zł
2,58 zł
45,00 zł

0,50 zł
1,50 zł
2,58 zł
45,00 zł

1,00 zł
1,50 zł
2,58 zł
0,00 zł

1,00 zł
1,50 zł
2,58 zł
45,00 zł

1,00 zł
1,50 zł
2,00 zł
45,00 zł

za każde zestawienie, miesięcznie
za każdą przesyłkę

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
nie dotyczy

-

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

-

karta Visa -3%
karta Mastercard - bez
opłat

0,00 zł

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

0,00 zł
0,00 zł

za każdą kartę
za każdą kartę

10.

11.

Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

12. Opłata za wydanie duplikatu karty (w przypadku zniszczenia/ uszkodzenia karty)
13. Opłata za wznowienie karty

3%

3%

0,00 zł

10,00 zł
10,00 zł

10,00 zł
10,00 zł

10,00 zł
10,00 zł

10,00 zł
10,00 zł

* "Konto za złotówkę" - konto dostępne w ofercie Banku do 31 października 2019 r.
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
6)
Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Mastercard Debit, Mastercard Debit PayPass.
6a)
Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Visa payWave Electron i Visa payWave Electron ,,młodzieżowa'' oraz kart Visa, Visa ,,młodzieżowa'' wznowionych w miejsce ww. kart.

5)
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nie dotyczy
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę
za każde sprawdzenie

Karty wycofane z oferty Banku

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
karty bez funkcji
zbliżeniowej:
Maestro / Visa
karty z funkcją
Electron
zbliżeniową:
karty z funkcją
Visa Electron
payWave
zbliżeniową:7)
Visa Electron
MasterCard Debit
payWave

Tryb pobierania opłaty

(w tym młodzieżowe) "młodzieżowa"
1. Użytkowanie karty
2. Opłata za wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku
uszkodzenia
3. Wypłata gotówki

3,00 zł

3,00 zł

miesięcznie

10,00 zł

10,00 zł

za każdą kartę
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych

0,00 zł

0,00 zł

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)5)

3,00 zł

3,00 zł

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

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)5)

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

5) w bankomatach za granicą na terenie EOG (transgraniczna transakcja płatnicza)

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

6) w bankomatach za granicą poza terenem EOG

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

4.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

6.
7.
1)
2)
8.
1)
2)
9.

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych przesyłane do klienta

10. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
11. Transakcje bezgotówkowe:
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych (na terytorium innego państwa człnkowskiego EOG);
12.
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
13. Opłata za wznowienie karty

1,00 zł
6,00 zł

6,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

0,50 zł
1,50 zł

0,50 zł
1,50 zł

naliczana od wypłacanej
kwoty
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
za każdy numer PIN
za każdą zmianę
za każde sprawdzenie

2,58 zł

2,58 zł

45,00 zł

45,00 zł

za każde zestawienie,
miesięcznie
za każdą przesyłkę

0,00 zł

0,00 zł

-

3% (dot. Visa
Electron)
10,00 zł

3%
10,00 zł

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
za każdą kartę

Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwami MasterCard Debit PayPass.
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
Instrument płatniczy BLIK
7)

8)

Lp

1.
2.
3.
1)
2)
3)
4.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Aktywacja BLIK
Obsługa BLIK
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w bankomatach za granicą
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

5. Krajowa transakcja płatnicza
6. Zmiana limitu transakcyjnego

Tryb pobierania
opłaty

Płatności
mobilne BLIK

jednorazowo
miesięcznie

0,00 zł
0,00 zł

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia
operacji
za
każdą transakcję,
pobierana w dniu
za każda zmianę
limitu

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy
0,00 zł
bez opłat
bez opłat
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Rozdział 6. Kredyty i pożyczki

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Prowizja przygotowawcza:
1) udzielenie kredytu gotówkowego
2) a) udzielenie kredytu w rachunku płatniczym
b) odnowienie kredytu w rachunku płatniczym
4) udzielenie kredytu hipotecznego:
a) mieszkaniowe
b) konsolidacyjne
c) pożyczki hipoteczne
2. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta
1) kredyty udzielone na kwotę do wysokości 255 550 zł, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych
hipotecznie
2) kredyty inne, niż wskazane w pkt 1
3.
Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki
4. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby
trzeciej
5.
Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
3% nie mniej niż 50 zł.
2%
2%
1,00% - 2,00%
1,00% - 2,00%
1,00% - 2,00%

Tryb pobierania opłaty
naliczana od kwoty udzielonego
kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia
kredytu (dotyczy kredytów w rachunku
płatniczym), płatna jednorazowo, przed lub
przy postawieniu kredytu do dyspozycji
kredytobiorcy

0,00 zł
10,00 zł

100,00 zł
100 zł. + VAT 23%
20,00 zł

za każdy harmonogram
naliczana od kwoty prolongowanej, płatna
jednorazowo
naliczana od kwoty długu, płatna
jednorazowo
naliczana od kwoty kredytu/pożyczki
pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo
za każdą promesę
za każdą opinię
za każdy duplikat

50,00 zł

za każdy duplikat

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

za każde upomnienie

1% nie mniej niż 30 zł.
1% nie mniej niż 200 zł.
1% nie mniej niż 20 zł. i nie więcej niż 1000,00 zł.

6.
7.
8.
9.

Za wydanie promesy kredytowej
Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta
Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki
Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu
rejestrowego lub przewłaszczenia

10.

Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach określonych w
umowie kredytu/pożyczki

11.

Za wysłanie wezwania do zapłaty lub uzupełnienia dokumentacji (np. polisy ubezpieczenia) - koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.
w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki
100,00 zł
50,00 zł

12. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości
13. Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
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za każde wezwanie
za każdy wniosek
za każde zezwolenie

Rozdział 7. Ubezpieczenia
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Tryb pobierania opłaty
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1) Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki
karty debetowe
wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu
miesięcznie
karty
płatniczej:
a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł)
1,45 zł
b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)
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)
1,05 zł
b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł)
2,95 zł
3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
a) Wariant Classic
2,05 zł
b) Wariant Gold
4,75 zł
Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"
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Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego klientów innych niż rolnicy:
1) otwarcie rachunku bieżącego lub pomocniczego
2) prowadzenie rachunku bieżącego
3) prowadzenie rachunku pomocniczego
2. Zmiana warunków umowy rachunku na wniosek klienta
3. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego rolników indywidualnych:
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku bieżącego
3) prowadzenie rachunku pomocniczego
4. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku:
1) przez osoby reprezentujące klienta
2) z rachunków bieżących rolniczych
5. Realizacja przelewów
1) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w Banku

- na rachunki prowadzone w innych bankach
- na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie Express Elixir
- na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie SORBNET
2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w Banku

6.
1)
2)
3)
4)

5)

- na rachunki prowadzone w innych bankach
- na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie Express Elixir
- na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie SORBNET
Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą):
realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 2)
złożenie, modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
odwołanie zlecenia stałego:
a) złożone w formie papierowej
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
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Tryb pobierania opłaty

Konto Standard

Konto dla Firmy

20,00 zł

20,00 zł

16,00 zł
16,00 zł
40,00 zł

30,00 zł
30,00 zł
40,00 zł

20,00 zł
6,00 zł
6,00 zł

20,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

miesięcznie, za każdy
rachunek

0,5% min. 5,00 zł max. 200,00 zł
5,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

od wypłacanej kwoty
od wypłacanej kwoty

10,00 zł (dotyczy Klientów
dokonujących zleceń na
swoje rachunki ROR i
oszczędnościowe)

10,00 zł (dotyczy Klientów
dokonujących zleceń na
swoje rachunki ROR i
oszczędnościowe)

1,00 zł (pozostali Klienci)
5,00 zł
15,00 zł
30,00 zł

1,00 zł (pozostali Klienci)
5,00 zł
15,00 zł
30,00 zł

10,00 zł (dotyczy Klientów
dokonujących zleceń na
swoje rachunki ROR i a'vista)

10,00 zł (dotyczy Klientów
dokonujących zleceń na
swoje rachunki ROR i a'vista)

0,00 zł (pozostali Klienci)

0,00 zł (pozostali Klienci)

1,00 zł
10,00 zł
30,00 zł

1,00 zł
10,00 zł
30,00 zł

1,00 zł
5,00 zł

1,00 zł
5,00 zł

0,00 zł
1,00 zł
30,00 zł

0,00 zł
1,00 zł
30,00 zł

5,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
1,00 zł

5,00 zł
1,00 zł

miesięcznie, za każdy
rachunek
od każdej zmiany

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

7. Polecenie zapłaty opłaty pobierane z rachunku płatnika:
1) złożenie dyspozycji polecenia zapłaty
2) realizacja polecenia zapłaty

6,00 zł
4,00 zł

6,00 zł
4,00 zł

za każdą dyspozycję

6,00 zł

6,00 zł

4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego
Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego
Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
w formie papierowej:

7,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
2,00 zł
20,00 zł

7,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
2,00 zł
20,00 zł

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej rachunek

1,00 zł

1,00 zł

b) sporządzenie i wysłanie pocztą wyciągu bankowego
2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta
13. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta
1) z bieżącego roku kalendarzowego

10,00 zł
0,00 zł

10,00 zł
0,00 zł

25,00 zł
25,00 zł + po 15,00 zł za każdy
poprzedni rok
40 zł. + VAT 23%

25,00 zł
25,00 zł + po 15,00 zł za każdy
poprzedni rok
40 zł. + VAT 23%

100 zł. + VAT 23%
150 zł. + VAT 23%

100 zł. + VAT 23%
150 zł. + VAT 23%

15,00 zł
15,00 zł + po 5,00 zł za każdy
poprzedni rok

16,00 zł
15,00 zł + po 5,00 zł za każdy
poprzedni rok

15,00 zł
20,00 zł
15,00 zł

15,00 zł
20,00 zł
15,00 zł

za każdy dokument

17. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu

25,00 zł

0,00 zł

za każdą dyspozycję

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem
18.
prowadzenia rachunku):
1) w przypadku podjęcia gotówki
2) w przypadku niepodjęcia gotówki

bez opłat
0,05%

bez opłat
0,05%

30,00 zł

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

3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
8.
9.
10.
11.
12.
1)

1)

2) z lat poprzednich
14.
15.
1)
2)
16.
1)

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek:
dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą
dla podmiotów gospodarczych
Sporządzenie kopii:
wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego
b) z lat poprzednich

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji
b) klient nie określi daty dokonania operacji
3) potwierdzenia salda

19. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda

20. Usługa płatności masowych
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za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
pierwszy bezpłatnie, za
każdy kolejny wyciąg
za każdą przesyłkę
za każde zestawienie

za każde zaświadczenie
za każdą opinię
za każdy
dokument

naliczana od kwoty do
wypłaty

za każdy monit

1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych
2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny
21. Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgnięcia do materiałów zarchiwizowanych
22. Za zmianę karty wzorów podpisów
Rachunek VAT - wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT 3)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku
2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
3. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta
1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) z lat poprzednich
4. Sporządzenie kopii:
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego

50,00 zł

50,00 zł

jednorazowo

indywidualnie ustalana z klientem

indywidualnie ustalana z
klientem

za każdą wpłatę, pobierana
zbiorczo raz dziennie

20,00 zł
20,00 zł

20,00 zł
20,00 zł

za każdy dokument
za każdą zmianę

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty

0,00 zł
0,00 zł
30 zł. + VAT 23%
25,00 zł
25,00 zł za pierwszy rok + po
12,50 zł za każdy poprzedni rok

za każde zaświadczenie
za każde zestawienie

za każdy dokument

15,00 zł
15,00 zł za pierwszy rok + po 5,00
zł za każdy poprzedni rok

b) z lat poprzednich
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji
b) klient nie określi daty dokonania operacji
3) potwierdzenia salda
5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

15,00 zł
25,00 zł
15,00 zł
0,00 zł

Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank
Dla przelewów w systemie SORBNET, złożonych z datą przyszłą w formie papierowej, stosuje się opłaty zgodnie z ust. 5. Realizacja przelewów.
3)
Opłaty za realizacje dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokość opłat jest analogiczna jak dla
rachunku rozliczeniowego dla którego prowadzony jest rachunek VAT.
1)
2)

Strona 16 z 24

za każdy dokument

Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie rachunku:
lokaty terminowej
2. Prowadzenie rachunku:
lokaty terminowej
3. Wpłaty gotówkowe na rachunek
4. Wypłaty gotówkowe z rachunku
5. Realizacja przelewów złożonych w formie papierowej:
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł
a) na rachunki posiadacza lokaty prowadzone w Banku
b) na rachunki innych klientów prowadzone w Banku
c) na rachunki prowadzone w innych bankach
d) realizowanych w systemie SORBNET
2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)
6. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda
7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty terminowej
8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu
9. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej
10. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku lokaty terminowej:
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Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

od rachunku lokaty

0,00 zł

od rachunku lokaty
od każdej wpłaty
od każdej wypłaty

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

za każdy przelew
za każdy przelew
za każdy przelew
za każdy przelew
za każdy przelew
za każde zaświadczenie
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każde zestawienie

0,00 zł
2,00 zł
6,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
30 zł. + VAT 23%
15,00 zł
25,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej
Tryb pobierania
opłaty

Wyszczególnienie czynności

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:
miesięcznie
1) internet banking w wersji dla osób fizycznych
2) Serwisu SMS:
a) Pakiet Aktywny (SMS-y wysyłane na żądanie klienta), w skład którego wchodzą:
- zmiana hasła
za każdy SMS
- wykaz rachunków
za każdy SMS
- zapytanie o saldo na rachunku (dekret + saldo)
za każdy SMS
- zapytanie o ostatnie operacje na rachunku
za każdy SMS
- zapytanie o oprocentowanie rachunku
za każdy SMS
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
- powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie, od poniedziałku do soboty)
za każdy SMS
- powiadomienia o zdarzeniach, w tym o niezrealizowaniu zlecenia, o zbliżającym się terminie spłaty kredytu bądź limitu
za każdy SMS
- powiadomienie o założeniu blokady na rachunku na kwotę wykonanej operacji kartą on-line wydaną do tego rachunku
za każdy SMS
c) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:
- powiadomienie o udanym zalogowaniu do kanału WWW
za każdy SMS
- potwierdzenie o zablokowaniu dostępu do usługi Internet Banking
za każdy SMS
za każdą znianę
3) Za dokonanie zmian w usłudze SMS
za każdy SMS
4) Za hasło jednorazowe do autoryzacji transakcji przesłane za pomocą SMS
za każdą znianę
5) Za zmianę na wniosek numeru telefonu do przekazywania haseł jednorazowych SMS-em
za każde kolejne hasło
6) Wydanie kolejnego hasła do Serwisu SMS
miesięcznie
7) Internet banking w wersji dla firm
- 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,
za każdą czynność
telefoniczny, faxowy wniosek Klienta)
Uwaga!
Opłaty za usługę internet banking mogą być ustalane indywidualnie.
2. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta:
za każdą przesyłkę
1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru
za każdą przesyłkę
2) za pośrednictwem firmy kurierskiej
3. Wydanie tokena ATHENA
jednorazowo
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Stawka obowiązujaca
3,00 zł
0,20 zł
0,20 zł
0,20 zł
0,20 zł
0,20 zł
0,20 zł
0,20 zł
0,20 zł
0,20 zł
0,10 zł
0,10 zł
5,00 zł
0,10 zł
5,00 zł
5,00 zł
50,00 zł
50,00 zł

15,00 zł
25,00 zł
122,00 zł

Rozdział 4. Instrumenty płatnicze
Karty wydane do rachunku bieżącego lub pomocniczego (debetowe)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wydanie karty
2.

Użytkowanie karty:
wydanej do rachunku rolniczego AGRO
wydanej do pozostałych rachunków

3. Wydanie:
1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
2) nowej karty w miejsce utraconej
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)5)
4. 3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)5)

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard Business4)
Visa Business4a)
20,00 zł
20,00 zł
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.
20,00 zł
40,00 zł

20,00 zł
40,00 zł

bez opłat

bez opłat

4,50 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł

4,50 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł

5) w bankomatach za granicą na terenie EOG (transgraniczna transakcja płatnicza)

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

6) w bankomatach za granicą poza terenem EOG

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
miesięcznie

za każdą kartę

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

6. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

1,00 zł

1,00 zł

8.
9.
1)
2)
10.
1)
2)

6,00 zł

6,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

1,00 zł
2,00 zł

1,00 zł
2,00 zł

3,00 zł

2,00 zł

za każde zestawienie,
miesięcznie

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1)
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1)

11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni
roboczych)
13. Transakcje bezgotówkowe

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę
za każde sprawdzenie

60,00 zł

45,00 zł

za każdą przesyłkę

bez opłat

bez opłat

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej
14.
niż PLN6)

bez opłat

3%

15. Opłata za wznowienie karty

10,00 zł

10,00 zł

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji
za każdą kartę

12.

Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą MasterCard Business PayPass.
Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwą Visa Business Electron payWave oraz dla kart Visa Business wznowionych w miejsce ww. kart.
5)
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
6)
Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności.
4)

4a)
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Instrument płatniczy BLIK
Lp
1.
2.
3.
1)
2)
3)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Aktywacja BLIK
Użytkowanie BLIK
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w bankomatach za granicą

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

Płatności mobilne BLIK

Tryb pobierania opłaty

0,00 zł
0,00 zł

jednorazowo
miesięcznie

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł

5. Krajowa transakcja płatnicza

bez opłat

6. Zmiana limitu transakcyjnego

bez opłat

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji
za każdą transakcję,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji
za każda zmianę limitu
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Rozdział 5. Kredyty i pożyczki
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Prowizja przygotowawcza:
1) kredyty na działalność gospodarczą:
2) kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR oraz kredyty obrotowe klęskowe Agro na
wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych
3) odnowienie kredytu w rachunku bieżącym

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
1,00% - 3,00%
1%

1,00% - 2,00%
2. Prowizja od niewykorzystanego limitu kredytowego w przypadku kredytów w
rachunku bieżącym na działalność gospodarczą lub rolniczą, pobierana
(ostatniego dnia m-ca)
3. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki
4. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu
osoby trzeciej
5. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty
6. Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość
zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia,
że klient nie figuruje jako dłużnik:
1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą
2) dla podmiotów gospodarczych
7. Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek:
1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą
2) dla podmiotów gospodarczych
8. Za wydanie promesy kredytowej
9. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki
10. Za wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu
rejestrowego lub przewłaszczenia bądź duplikatu:
1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą
2) dla podmiotów gospodarczych
11. Za wysłanie monitu/upomnienia (np. dostarczenia aktualnej polisy ubezpieczenia)
12.
13.
3
2)
14.

Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu
Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości:
dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą
dla podmiotów gospodarczych
Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub
za klienta

Rozdział 6. Gwarancje, poręczenia
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Prowizja za wystawienie

2. Z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, poręczenia, regwarancji

2,00 % w stosunku rocznym
liczone od salda
pozabilansowego
(niewykorzystanego limitu)
2% nie mniej niż 50,00 zł
0,50%
1% nie mniej niż 50,00 zł

100 zł. + VAT 23%
100 zł. + VAT 23%

Tryb pobierania opłaty
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy (w razie odmowy
udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy
kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi)
kwoty odnowienia kredytu, płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu
do dyspozycji kredytobiorcy (w razie odmowy odnowienia kredytu lub
rezygnacji kredytobiorcy z podpisania aneksu do umowy kredytu, prowizja
nie podlega zwrotowi)
miesięcznie

naliczana od kwoty prolongowanej
naliczana od kwoty długu
naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty
za każdy egzemplarz zaświadczenia

100 zł. + VAT 23%
150 zł. + VAT 23%
1% nie mniej niż 100,00 zł
10,00 zł

za każdą opinię
za każdą opinię
za każdą promesę
za każdy duplikat

50,00 + VAT 23%
50,00 + VAT 23%

za każdy duplikat
za każdy duplikat

30,00 zł

za każdy egzemplarz monitu/upomnienia

30,00 zł

za każde wezwanie

100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł

za każdy wniosek

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
4,00%

1,00%

Strona 21 z 24

za każdą czynność

Tryb pobierania opłaty
z tytułu wystawienia gwarancji, poręczenia, pobierana od kwoty gwarancji,
poręczenia, regwarancji i awalu, naliczana i płatna z góry w pierwszym dniu
okresu prowizyjnego (ustala się roczne okresy prowizyjne)
za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia,
regwarancji

Rozdział 7. Ubezpieczenia
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

1) Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież
lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej:
a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł)
b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 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)
b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty
30.000 zł)
3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
a) Wariant Classic
b) Wariant Gold

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA
karta debetowa

miesięcznie

1,45 zł
2,55 zł
1,05 zł
2,95 zł
2,05 zł
4,75 zł

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"
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Dział IV. Pozostałe opłaty
Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wpłaty gotówkowe:
1) na rachunki prowadzone w Banku dokonywane:
a) przez posiadacza rachunku
b) przez osoby inne niż posiadacz rachunku z zastrzeżeniem pkt c)
c) na rachunki wspólnot mieszkaniowych prowadzone w Banku dokonywane przez osoby inne niż posiadacz rachunku
2) na rachunki prowadzone w innych bankach
- jeżeli wpłacana kwota nie przekracza lub jest równa 1.000 zł
- jeżeli wpłacana kwota przekracza 1.000 zł
- na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie Express Elixir
- na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie SORBNET
3) wpłaty na działalność pożytku publicznego
2. Sporządzenie kopii pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji
b) klient nie określi daty dokonania operacji
3. Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia, sortowania lub paczkowania
- do 10 sztuk włącznie (maksymalna liczba banknotów lub monet złożonych do wymiany lub otrzymanych po wymianie)
- w pozostałych przypadkach (powyżej 10 sztuk)
Uwaga: w sytuacjach uzasadnionych rachunkiem ekonomicznym dla klientów instytucjonalnych możliwe odniżenie prowizji
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Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

naliczana od każdego dokumentu
naliczana od każdego dokumentu
naliczana od każdego dokumentu

0,00 zł
2,00 zł
1,00 zł

naliczana od wpłacanej kwoty
naliczana od wpłacanej kwoty
naliczana od wpłacanej kwoty
naliczana od wpłacanej kwoty
naliczana od wpłacanej kwoty

5,00 zł
0,5% maks. 50,00 zł
0,5% min. 20,00 zł
0,5% min. 30,00 zł
0,00 zł

za każdy dokument
za każdy dokument

15,00 zł
20,00 zł

naliczana od wymienianej kwoty
naliczana od wymienianej kwoty

0,00 zł
0,4% min. 15,00 zł

Rozdział 2. Inne czynności i usługi bankowe
1.
1)
2)
2.
3.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Za zastrzeżenie lub odwołanie:
dokumentu tożsamości osoby będącej klientem Banku
dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt 1)
Za dokonanie wypłaty z konta "zlecenia do wypłaty" lub z konta zwrotów Elixir
Opłata za poszukiwanie rachunku w Centralnej Informacji oraz informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej
będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym
nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c.

4. Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym mowa w pkt. 4.

Cesja książeczki mieszkaniowej
Naliczenie premii gwarancyjnej do książeczki mieszkaniowej
pierwsze
kolejne
Czynność bankowa z użyciem terminala POS i karty płatniczej dokonana:
na rachunki w Banku
na rachunki w innych bankach
Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez
posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
9 Za czynności bankowe w systemie Western Union

5.
6.
1)
2)
7.
1)
2)
8

- anulowanie transakcji
- zmina danych odbiorcy lub nadawcy
10 Za wykonanie innych czynności Bankwych na wniosek Klienta nie wymienionych w tabeli
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Tryb pobierania opłaty
za każde zastrzeżenie

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

od każdej wypłaty

30,00 zł +VAT 23%
40,00 zł + VAT 23%
1% min. 10,00 zł. max. 30,00 zł.

za każdą zbiorczą informację

40,00 zł. + VAT 23%

za każde udzielenie informacji

koszt listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Usług Pocztowych
Poczta Polska S.A.
20,00 zł

za naliczenie
0,00 zł
10,00 zł
za każdą czynność
za każdą czynność

1,00 zł
4,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

za każdą dyspozycję

30,00 zł

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

30,00 zł
30,00 zł

