Załącznik
do Uchwały Nr 14/2018
Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku
z dnia 14-05-2018 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT
ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU
WALUTY WYMIENIALNE

Obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r.

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Bank Spółdzielczy w Lipsku pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe, związane z obrotem dewizowym, dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych
zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Lipsku - waluty wymienialne".
2. Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca transakcji, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej.
3. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji
dokonywanych w obrocie dewizowym.
4. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
5. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto, chyba że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika inaczej.
6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej lub bezpotówkowej.
7. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych.
8. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie dewizowym.
9. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy
wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Banki koszty kurierskie i telekomunikacyjne.
10. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego
NBP obowiązującego w dniu rozliczenia należnych opłat i prowizji.
11. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczacymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522), Bank niezwłocznie obciąży prowizjami
i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez
pośredniczące banki zagraniczne.
12. Niniejsza "Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spóldzielczym w Lipsku - waluty wymienialne" ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów.
Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z klientami.
13. 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.
14. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 13 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.
15. Bank może pobrać prowizje i opłaty w walucie wymienialnej przyjmując za podstawę naliczenia prowizji i opłat stawki w złotych, jeżeli:
a) rezydent, na rzecz którego nastąpiła wpłata, posiada w Banku tylko rachunek walutowy,
b) wpłata nastąpiła na rzecz rezydenta posiadającego rachunek walutowy w innym Banku,
c) rezydent, na rzecz którego nastąpiła wpłata, nie posiada wystarczających środków na rachunku prowadzonym w złotych,
d) rezydent złożył dyspozycję pobrania przez Bank prowizji i opłat z rachunku walutowego.
16. Od nierezydentów Bank pobiera prowizje i opłaty w walucie wymienialnej i przelicza na złote polskie.
17. Dla ustalenia prowizji i opłat w:
a) walucie wymienialnej, dla których stawki określone są w złotych, stosuje się kursy średnie NBP z dnia rozliczenia należnych opłat i prowizji,
b) złotych, za czynności dla których stawki określone są w walucie wymienialnej, stosuje się kursy średnie NBP z dnia rozliczenia należnych opłat i prowizji.
18. Od każdej transakcji pobierane są w przypadku ich wystąpienia, rzeczywiste koszty banków zagranicznych i/lub banków pośredniczących oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne.

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN należy stosować kursy średnie NBP z dnia rozliczenia należnych opłat i prowizji.
Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych

1

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania

2

3

1. Skup i sprzedaż walut obcych
UWAGA! Nie skupuje się i nie sprzedaje walut obcych w postaci bilonu.
2. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju:
1) na rachunki bankowe klientów Banku
2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku
3. Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty*
UWAGA! Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu określonego
w Rozdziale 3 ust. 2.
* Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami Banku.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Podstawowa
Minimalna
Maksymalna
4

5

6

bez prowizji

za każdą czynność
za każdą czynność
za każdą czynność

bez prowizji
0,3% wartości przekazu
100,00 zł

20,00 zł

150,00 zł

1

2

Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3. Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwa, adres)
4. Wystawianie zaświadczeń o stanie środków na rachunku
5. Za wpłatę gotówkową na rachunek walutowy prowadzony w Banku dokonaną w walucie obcej lub
w złotych
UWAGA! Nie dotyczy operacji na rachunkach lokat terminowych.
6. Za wypłatę gotówkową z rachunku walutowego prowadzonego w Banku dokonaną w walucie obcej
7. Realizacja poleceń wypłaty za granicę (przelew dewizowy)
Uwaga! Opłata nie uwzględnia kosztów SGB-Banku S.A.
8. Wypłata gotówkowa nieawizowana (powyżej 5.000 euro)
Uwaga!
1. W przypadku rachunków oszczędnościowych jest to opłata dodatkowa do wymienionej w ust. 6.
2. W przypadku rachunków terminowych lokat oszczędnościowych jest to jedyna opłata.
9. Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości 5.000 euro)
10. Dyspozycja na wypadek śmierci:
1) zmiana dyspozycji
2) odwołanie dyspozycji
11. Sporządzanie wyciągów bankowych
1) odbierany przez posiadacza rachunku lub pełnomocnika raz w miesiącu
2) dodatkowy drukowany na życzenie Klienta
12. Przekazywanie pocztą wyciągów bankowych
1) raz w miesiącu
2) częściej niż raz w miesiącu

3

4

za zaświadczenie
od kwoty

bez prowizji
0,00 zł
bez prowizji
15 + VAT23%
0,00%

od kwoty

0,30%

za przelew

5,00 zł

od kwoty

0,15%

od kwoty

0,25%

za dyspozycję
za dyspozycję

15,00 zł
15,00 zł

za wyciąg
za wyciąg

bez prowizji
1,00 zł

za przesyłkę
za przesyłkę

bez prowizji
5,00 zł

miesięcznie

5

6

10,00 zł

150,00 zł

Rozdział 3. Zlecenia różne
W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych Bank pobiera prowizje i koszty pobrane przez bank zagraniczny, pośredniczący przy wykonaniu zlecenia klienta.
za każdą czynność
100,00 zł
1. Czynności niestandardowe, zwroty zleceń reklamowanych (wyjaśnianie niezgodności powstałych
w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów,
zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy lub innych danych zlecenia itp.)
2. Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych z
korzystaniem z łączy telekomunikacyjnych.
3. Inne: kurier na życzenie klienta

za każdą czynność

10,00 zł

za każdą czynność

zgodnie z fakturą

Rozdział 4. Karty płatnicze

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Lp

Tryb pobierania opłaty

Karty z finkcja zblizeniową MasterCard w
EUR/GBP/USD

Podmiot naliczający
opłatę*

stawki w walucie rachunku

1.
2.
1)
2)
3)
4)
5)

Użytkowanie karty
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 1)
w bankomatach za granicą

3.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

4.
5.
1)
2)
6.
1)
2)
7.
1)
2)

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
w formie papierowej za pośrednictwem poczty
w formie elektronicznej
*Bank Spółdzielczy - opłata naliczana w systemie Banku Spółdzielczego
SGB-Bank - opłata naliczana przez system kartowy GryfCard
** opłata niepobierana do 31 grudnia 2018 roku włącznie
1)

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

miesięcznie za każdą kartę
za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej
kwoty
za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP **
bez opłat
1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP
3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP
3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

Bank Spółdzielczy

SGB-Bank

0.5 EUR, 0,5 USD, 0,5 GBP

SGB-Bank

1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP **

Bank Spółdzielczy

1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

SGB-Bank
SGB-Bank

0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP
1 EUR, 1 USD, 1 GBP

SGB-Bank
SGB-Bank

0,50 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP **
bez opłat

Bank Spółdzielczy
nie dotyczy

za każde sprawdzenie

miesięcznie

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN należy stosować kursy średnie NBP z dnia rozliczenia należnych opłat i prowizji.
Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych

1

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania

2

3

1. Skup i sprzedaż walut obcych
UWAGA! Nie skupuje się i nie sprzedaje walut obcych w postaci bilonu.
2. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju:
1) na rachunki bankowe klientów Banku
2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku
3. Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty*
UWAGA! Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu określonego
w Rozdziale 3 ust. 2.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Podstawowa
Minimalna
Maksymalna
4

5

6

bez prowizji

za każdą czynność
za każdą czynność
za każdą czynność

bez prowizji
0,3% wartości przekazu
100,00 zł

* Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami Banku i/lub banków spółdzielczych należących do grupy SGB.

20,00 zł

150,00 zł

1

2

Rozdział 2. Rachunki rozliczeniowe
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3. Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwa, adres)
4. Ustanowienie, zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
5. Wystawianie zaświadczeń o stanie środków na rachunku
6. Za wpłatę gotówkową na rachunek walutowy prowadzony w Banku dokonaną w walucie obcej lub
w złotych
UWAGA! Nie dotyczy operacji na rachunkach lokat terminowych.
7. Za wypłatę gotówkową z rachunku walutowego prowadzonego w Banku dokonaną w walucie obcej
lub w złotych
8. Realizacja poleceń wypłaty za granicę (przelew dewizowy)
Uwaga! Opłata nie uwzględnia kosztów SGB-Banku S.A.
9. Przelew wewnętrzny na rachunek prowadzony w Banku
10. Wypłata gotówkowa nieawizowana (powyżej 5.000 euro)
Uwaga!
1. W przypadku rachunków oszczędnościowych jest to opłata dodatkowa do wymienionej w ust. 7.
2. W przypadku rachunków terminowych lokat oszczędnościowych jest to jedyna opłata.
11. Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości 5.000 euro)
12. Sporządzanie wyciągów bankowych
1) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej rachunek
2) wysyłanie przesyłką pocztową
3) dodatkowy drukowany na życzenie Klienta
4) udostępniany w systemie bankowości elektronicznej
13. Zmiana karty wzorów podpisów

3

4

jednorazowo
miesięcznie

za zaświadczenie
od kwoty

0,00 zł
20,00 zł
bez opłat
bez opłat
15 + VAT23%
0,00%

od kwoty

0,40%

za przelew

5,00 zł

za przelew
od kwoty

0,00 zł
0,20%

od kwoty
za wyciąg
za wyciąg

0,30%

za każdą przesyłkę
za wyciąg
za wyciąg
za czynność

5

6

20,00 zł

200,00 zł

trzy wyciągi w miesiącu kalendarzowym bez
opłat, każdy kolejny 0,50 zł.
5,00 zł
1,00 zł
0,00 zł
15,00 zł

Rozdział 3. Zlecenia różne
W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych Bank pobiera prowizje i koszty pobrane przez bank zagraniczny, pośredniczący przy wykonaniu zlecenia klienta.
za każdą czynność
100,00 zł
1. Czynności niestandardowe, zwroty zleceń reklamowanych (wyjaśnianie niezgodności powstałych
w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów,
szczegółów
płatności,
zmiany
danych
nadawcyprzez
lub innych
danych zlecenia
itp.) z
za każdą czynność
10,00 zł
2. zmiany
Zryczałtowana
opłata
pobierana
z tytułu
ponoszonych
bank kosztów
związanych
korzystaniem z łączy telekomunikacyjnych.
3. Inne: kurier na życzenie klienta
za każdą czynność
zgodnie z fakturą

Rozdział 4. Karty płatnicze

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Lp

Tryb pobierania opłaty

Karty z funkcja zblizeniową MasterCard w
EUR/GBP/USD

Podmiot naliczający
opłatę*

stawki w walucie rachunku

1.
2.
1)
2)
3)
4)
5)

Użytkowanie karty
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 1)
w bankomatach za granicą

3.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

4.
5.
1)
2)
6.
1)
2)
7.
1)
2)

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
w formie papierowej za pośrednictwem poczty
w formie elektronicznej
*Bank Spółdzielczy - opłata naliczana w systemie Banku Spółdzielczego
SGB-Bank - opłata naliczana przez system kartowy GryfCard
** opłata niepobierana do 31 grudnia 2018 roku włącznie
1)

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

miesięcznie za każdą kartę
za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej
kwoty
za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP **
bez opłat
1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP
3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP
3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

Bank Spółdzielczy

SGB-Bank

0.5 EUR, 0,5 USD, 0,5 GBP

SGB-Bank

1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP **

Bank Spółdzielczy

1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

SGB-Bank
SGB-Bank

0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP
1 EUR, 1 USD, 1 GBP

SGB-Bank
SGB-Bank

0,50 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP **
bez opłat

Bank Spółdzielczy
nie dotyczy

za każde sprawdzenie

miesięcznie

