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Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 06.12.2021r.
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Dział I. Postanowienia ogólne.
1. Bank Spółdzielczy w Chodzieży pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe od klientów instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat
pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Chodzieży za czynności i usługi bankowe – Klienci Instytucjonalni" zwanej dalej "Taryfą".
2. Pojęcia stosowane w Taryfie oznaczają:
1) Bank/ BS – Bank Spółdzielczy w Chodzieży,
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: usługi bankowości elektronicznej (serwis internetowy) i powiadamianie SMS
(serwis SMS),
3) indywidualne dane uwierzytelniające – indywidualne dane zapewniane Użytkownikowi przez dostawcę usług płatniczych do celów uwierzytelniania,
4) pakiet taryfowy – zdefiniowane w Taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup Klientów,
5) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) – zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowę zrzeszenia.
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. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
1) wpłat na cele charytatywne,
2) operacji związanych ze spłatą wierzytelności Banku Spółdzielczego w Chodzieży, bez względu na ich formę, z wyjątkiem spłaty kredytów w rachunku
bieżącym.
7. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
8. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez Klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo
bezgotówkowej.
9. 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.
10. 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.
11. Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank.
12. Prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych pobiera się z rachunku Posiadacza w dniu dokonania wpłaty/ wypłaty, najpóźniej w dniu następnym chyba, że umowa
rachunku bankowego stanowi inaczej.
13. Poszczególne pakiety taryfowe dla Klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:
1) pakiet BIZNES DEBIUT – dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które jednocześnie:
a) skorzystają z karty debetowej do rachunku,
b) skorzystają z usług bankowości elektronicznej do rachunku,
c) wyrażą zgodę na e-mail jako nośnik trwały;
pakiet taryfowy BIZNES DEBIUT obowiązuje do końca miesiąca, w którym upływa pierwsze 12 miesięcy prowadzenia rachunku – po upływie tego okresu
rachunek prowadzony jest w ramach pakietu BIZNES;
2) pakiet BIZNES – dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
3) pakiet AGRO DEBIUT – dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą, które jednocześnie:
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

a) skorzystają z karty debetowej do rachunku,
b) skorzystają z usług bankowości elektronicznej do rachunku,
c) wyrażą zgodę na e-mail jako nośnik trwały;
pakiet taryfowy AGRO DEBIUT obowiązuje do końca miesiąca, w którym upływa pierwsze 12 miesięcy prowadzenia rachunku – po upływie tego okresu
rachunek prowadzony jest w ramach pakietu AGRO;
4) pakiet AGRO – dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą;
5) pakiet SPOŁECZNIK – dla organizacji pożytku publicznego;
6) pakiet SPÓŁDZIELCA – dla spółdzielni;
7) jednostki budżetowe – dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek pomocniczych;
8) pozostałe podmioty – dla pozostałych podmiotów, niewymienionych w punktach od 1) do 7).
Bank nie pobiera opłat i prowizji za czynności i usługi wykonywane z inicjatywy Banku, z wyłączeniem opłat windykacyjnych/ egzekucyjnych.
Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart
płatniczych.
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.
W przypadku pobierania prowizji i opłat za czynności w walutach wymienialnych Bank stosuje kurs średni NBP z godziny transakcji w danym dniu.
W indywidualnych przypadkach dopuszcza się możliwość stosowania innych prowizji i opłat niż przewidzianych w Taryfie. Ustalanie indywidualnych prowizji
i opłat odbywa się na wniosek Klienta. Indywidualne warunki określa umowa z Klientem.
Za czynności i usługi bankowe nie przewidziane w Taryfie, Bank pobiera prowizje/ opłaty, których wysokość ustala w drodze negocjacji z Klientem.
Przesłanki i tryb zmiany niniejszej Taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się
w ofercie Banku Spółdzielczego w Chodzieży.
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Dział II. Usługi dla klientów instytucjonalnych.
TARYFA I
1. Rachunki rozliczeniowe
A. Prowizje i opłaty podstawowe
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb
pobierania
opłaty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

miesięcznie

0,00 zł

20,00 zł

0,00 zł

10,00 zł

bez opłat

20,00 zł

10,00 zł

6,00 zł

naliczana
od wpłacanej
kwoty

0,35%
min. 5,00 zł
0,15%
min. 3,50 zł

0,40%
min. 5,00 zł
0,15%
min. 3,50 zł

0,25%
min. 5,00 zł
0,15%
min. 3,50 zł

0,30%
min. 5,00 zł
0,15%
min. 3,50 zł

bez opłat

0,40%
min. 5,00 zł
0,15%
min. 3,50 zł

0,30%
min. 5,00 zł
0,15%
min. 3,50 zł

0,40%
min. 5,00 zł
0,15%
min. 3,50 zł

0,35%
min. 5,00 zł

0,40%
min. 5,00 zł

0,25%
min. 5,00 zł

0,30%
min. 5,00 zł

bez opłat

0,40%
min. 5,00 zł

bez opłat

0,40%
min. 5,00 zł

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdy przelew

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdy przelew

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każdy przelew

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każdy przelew

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku 1
(za każdy rachunek bieżący i pomocniczy)
3. Wpłata gotówki na rachunek:
1) dokonywana w placówce Banku

2) dokonywana w urządzeniach
samoobsługowych Banku
4. Wypłata gotówki z rachunku bieżącego i pomocniczego:
naliczana
1) dokonywana w placówce Banku
od wypłacanej
kwoty
od kwoty
awizowanej,
a) przygotowanie gotówki wskutek
niepodjętej
awizowania
w uzgodnionym
terminie
od nadwyżki
środków powyżej
b) prowizja dodatkowa za wypłatę
kwoty
nieawizowaną
podlegającej
awizowaniu
2) dokonywana w urządzeniach
samoobsługowych Banku
5. Polecenie przelewu
1) złożone w formie papierowej: 2
a) realizowane na rachunek własny
w Banku
b) realizowane na rachunek obcy
w Banku
c) na rachunek prowadzony w innym
banku, w tym na rachunki ZUS
i organów podatkowych – realizowane
w systemie Elixir
d) na rachunek prowadzony w innym
banku, w tym na rachunki ZUS
i organów podatkowych – realizowane
w systemie Express Elixir

Pakiet
BIZNES
DEBIUT

Pakiet
BIZNES

Pakiet
AGRO DEBIUT

opłaty nie pobiera się w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank
Bank pobiera dodatkową opłatę 2,00 zł za sporządzenie dokumentu księgowego za Klienta przez pracownika Banku
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1
2

Pakiet
AGRO

Pakiet
SPOŁECZNIK

0,15%
min. 3,50 zł

Pakiet
SPÓŁDZIELCA

jednostki
budżetowe

pozostałe
podmioty

L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb
pobierania
opłaty

Pakiet
BIZNES
DEBIUT

Pakiet
BIZNES

Pakiet
AGRO DEBIUT

Pakiet
AGRO

Pakiet
SPOŁECZNIK

Pakiet
SPÓŁDZIELCA

jednostki
budżetowe

pozostałe
podmioty

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1

e) na rachunek prowadzony w innym
banku, w tym na rachunki ZUS
i organów podatkowych – realizowane za każdy przelew
w systemie SORBNET (przelew
ekspresowy w systemie SORBNET)
2) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
a) na rachunek w Banku

-

b) na rachunek prowadzony w innym banku, w tym na rachunki ZUS i organów podatkowych – realizowane w systemie Elixir, przy wykorzystaniu indywidualnych danych uwierzytelniających:
− hasła jednorazowe, e-PIN

za każdy przelew

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

bez opłat

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

− token
c) na rachunek prowadzony w innym
banku – realizowany w systemie
za każdy przelew
Express Elixir
3) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych Banku:

0,80 zł

0,80 zł

0,80 zł

0,80 zł

0,80 zł

0,80 zł

0,80 zł

0,80 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

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdy przelew

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

a) złożone w formie papierowej
b) złożone za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej
2) odwołanie:

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

a) złożone w formie papierowej
b) złożone za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej
3) aktualizacja (np. daty, adresata, kwoty):

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej
4) realizacja zlecenia stałego:

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki prowadzone w innym
banku, w tym na rachunki ZUS
i organów podatkowych
6. Zlecenia stałe:
1) przyjęcie:

a) złożonego w formie papierowej:
− na rachunek własny w Banku

za każdy przelew
− na rachunek obcy w Banku 3
− na rachunek prowadzony w innym
za każdy przelew
banku
b) złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
− na rachunek w Banku

-

− na rachunek prowadzony w innym banku, przy wykorzystaniu indywidualnych danych uwierzytelniających:
* hasła jednorazowe, e-PIN
3

za każdy przelew

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

opłata dotyczy zleceń stałych przyjętych przez Bank od 04.01.2021 roku
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L.p.

Wyszczególnienie czynności

1

Tryb
pobierania
opłaty

2

* token

Pakiet
BIZNES
DEBIUT

Pakiet
BIZNES

Pakiet
AGRO DEBIUT

Pakiet
AGRO

Pakiet
SPOŁECZNIK

Pakiet
SPÓŁDZIELCA

jednostki
budżetowe

pozostałe
podmioty

3

4

5

6

7

8

9

10

11

za każdy przelew

0,80 zł

0,80 zł

0,80 zł

0,80 zł

0,80 zł

0,80 zł

0,80 zł

0,80 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

za każdą
dyspozycję

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

za każdą
likwidację

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

10,00 zł

20,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

7. Polecenie zapłaty:
1) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika:
a) na rachunek wierzyciela w Banku
b) na rachunek wierzyciela w innym
banku
2) aktualizacja lub odwołanie przez
dłużnika zgody na obciążanie rachunku
3) przekazanie wierzycielowi komunikatu
o odmowie realizacji polecenia zapłaty
przez Bank dłużnika
Likwidacja rachunku przez Klienta
niebędącego osobą fizyczną prowadzącą
8.
działalność gospodarczą lub wspólnikiem
spółki cywilnej

za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję

B. Pozostałe czynności
Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

1

2

3

4

za każdą dyspozycję

5,00 zł

za jeden blankiet

0,50 zł

za każdy rozpoczęty miesiąc

1. Przelew SWIFT realizowany w walucie innej niż EUR lub w EUR poza obszar EOG 4

Stawka

2. Obrót czekowy
1) wydanie książeczki czekowej
2) przechowywanie zamówionych, a nie odebranych czeków po 30 dniach od daty złożenia zamówienia

4) potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego

za każdą dyspozycję

10,00 zł
równowartość opłaty pobieranej przez
operatora pocztowego za list polecony
+ 10,00 zł
10,00 zł

5) inkaso czeków

za każdą dyspozycję

15,00 zł

6) zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków/ blankietów czekowych

za każdą dyspozycję

20,00 zł

za każde wezwanie

12,00 zł

miesięcznie

15,00 zł

3) wysłanie na życzenie Klienta listem poleconym blankietów czekowych

za każdą przesyłkę

3. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty (list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
4. Telefoniczna informacja „na hasło” o stanie rachunku

2. Rachunek VAT
Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty 5

Stawka

1

2

3

4

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:
opłata pobierana łącznie z opłatą w "Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne" SGB-Banku S.A. - Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych, Rozdział I. Skup i sprzedaż wartości
dewizowych, ust. 4
5
opłaty pobierane z rachunku rozliczeniowego, dla którego prowadzony jest rachunek VAT; opłaty za realizację dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego a wysokość opłat
jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego, dla którego prowadzony jest rachunek VAT
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Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty 5

2

1

Stawka

3

4

1) otwarcie rachunku

-

bez opłat

2) prowadzenie rachunku

-

bez opłat

2. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT (na wniosek klienta):
1) z bieżącego roku kalendarzowego

za każde zestawienie

25,00 zł

2) z lat poprzednich

za każde zestawienie

25,00 zł + po 12,50 zł za każdy poprzedni rok

3. Mieszkaniowy rachunek powierniczy
Wyszczególnienie czynności
2

Tryb pobierania opłaty
3

Stawka
4

opłata pobierana jednorazowo w dniu złożenia wniosku, w przypadku
zawarcia umowy opłata zaliczana jest na poczet opłaty za otwarcie
otwartego/ zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego,
w przypadku niezawarcia umowy opłata nie jest zwracana

1.000,00 zł

2. Otwarcie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego

opłata pobierana jednorazowo w dniu podpisania umowy

0,2% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego/ zadania inwestycyjnego,
min. 5.000,00 zł; opłata podstawowa wzrasta o 0,01% za każdą dodatkową
wypłatę z rachunku powyżej czterech wypłat dla przedsięwzięcia
deweloperskiego/ zadania inwestycyjnego

3. Otwarcie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego

opłata pobierana jednorazowo w dniu podpisania umowy

0,1% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego/ zadania inwestycyjnego,
min. 3.000,00 zł

4. Prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego

miesięcznie

100,00 zł

5. Prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego

miesięcznie

100,00 zł

Lp.
1

1.

Rozpatrzenie wniosku o otwarcie i prowadzenie
otwartego/ zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego

TARYFA II
Rachunki w walutach wymienialnych
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka

1

2

3

4

-

bez opłat

-

bez opłat

za każdy rachunek

25,00 zł

miesięcznie

20,00 zł

naliczana od wpłacanej kwoty

0,50% min. 10,00 zł

I. Skup i sprzedaż wartości dewizowych
1. Skup i sprzedaż walut obcych
II. Rachunki walutowe
1. Otwarcie rachunku
Likwidacja rachunku przez Klienta niebędącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
2.
lub wspólnikiem spółki cywilnej
3. Prowadzenie rachunku
4. Wpłata gotówki na rachunek: 6
1) dokonywana w placówce Banku
2) dokonywana w urządzeniach samoobsługowych Banku (EUR)
5. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce Banku 6
6

nie dotyczy operacji na rachunkach lokat terminowych
8
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-

bez opłat

naliczana od wypłacanej kwoty

0,50% min. 10,00 zł

L.p.

Tryb pobierania opłaty

Wyszczególnienie czynności

1

2
1) wypłata awizowana, ale nieodebrana (powyżej równowartości 5 000 EUR)
2) opłata dodatkowa za wypłatę nieawizowaną

3

4

od kwoty nie podjętej w uzgodnionym terminie

0,40%

od nadwyżki środków powyżej kwoty podlegającej awizowaniu

0,40%

-

bez opłat

za każdy przelew

5,00 zł

6. Wypłata gotówki dokonywana w urządzeniach samoobsługowych Banku
7. Przelew SWIFT realizowany w walucie innej niż EUR lub w EUR poza obszar EOG

Stawka

7

III. Pozostałe czynności
1. Telefoniczna informacja „na hasło” o stanie rachunku
2. Potwierdzenie zgodności podpisów
3. Inne: kurier na życzenie Klienta

miesięcznie

10,00 zł

za każde potwierdzenie

20,00 zł

za każdą przesyłkę

zgodnie z fakturą

TARYFA III
Rachunki lokat terminowych
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

1

2

Stawka

3

4

1. Otwarcie rachunku

-

bez opłat

2. Prowadzenie rachunku

-

bez opłat

3. Wpłata gotówkowa na rachunek

-

bez opłat

4. Likwidacja rachunku przed upływem pierwotnego terminu zadeklarowania

-

bez opłat

1) przygotowanie gotówki wskutek awizowania

od kwoty awizowanej, niepodjętej w uzgodnionym terminie

0,40%

2) opłata dodatkowa za wypłatę nieawizowaną

od nadwyżki środków powyżej kwoty podlegającej awizowaniu

0,40%

-

bez opłat

za każdy przelew

10,00 zł

5. Wypłata gotówkowa z rachunku:

6. Przelew odsetek, kapitału lub odsetek i kapitału po zapadnięciu lokaty:
1) na rachunek prowadzony w Banku
2) na rachunek prowadzony w innym banku

TARYFA IV
Elektroniczne kanały dostępu
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka

1

2

3

4

miesięcznie

5,00 zł

POWIADAMIANIE SMS (SERWIS SMS)
1. Abonament miesięczny (miesięczny limit komunikatów SMS do 10)
2. Za każdy kolejny SMS ponad limit

za każdy SMS

0,30 zł

3. Zmiana numeru telefonu komórkowego, na który mają być przesyłane informacje

za każdą zmianę

1,00 zł

4. Dodanie kolejnego numeru telefonu, na który mają być przesyłane informacje

za każde dodanie

2,00 zł

opłata pobierana łącznie z opłatą w "Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne" SGB-Banku S.A. - Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych, Rozdział I. Skup i sprzedaż wartości
dewizowych, ust. 4
9
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L.p.

Wyszczególnienie czynności

1

2

Tryb pobierania opłaty

Stawka

3

4

USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
1. Pobranie elektronicznej wersji Instrukcji użytkownika ze strony internetowej Banku

-

bez opłat

za każdą instrukcję

5,00 zł

za każde odblokowanie

5,00 zł

za każde odblokowanie i wydanie indywidualnego hasła

5,00 zł

2. Przygotowanie przez Bank Instrukcji użytkownika w formie papierowej
3. Odblokowanie serwisu internetowego
4. Odblokowanie serwisu internetowego i ponowne wydanie indywidualnego hasła do serwisu internetowego
5. Potwierdzenie w formie papierowej dokonanej transakcji za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
6. Konsultacje techniczne dotyczące usług bankowości elektronicznych

za każde potwierdzenie

5,00 zł

za każdą wizytę u Klienta na jego wniosek

120,00 zł

-

bez opłat

-

bez opłat

HASŁA JEDNORAZOWE
1. Udostępnienie usługi
2. Korzystanie z usługi
3. Potwierdzenie w formie papierowej dokonanej transakcji za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

za każde potwierdzenie

5,00 zł

miesięcznie

2,00 zł 8

1. Udostępnienie usługi

-

bez opłat

2. Wydanie identyfikatora, hasła dostępu

-

bez opłat

miesięcznie

10,00 zł

4. Hasła jednorazowe - przesłanie SMS-em kodów do autoryzacji dyspozycji
TOKENY

3. Korzystanie z usługi
4. Opłata za e-token:
1) wydanie pierwszego e-tokena

-

bez opłat

2) wydanie kolejnego e-tokena

jednorazowo, za każdy e-token

100,00 zł

3) wydanie w miejsce utraconego, uszkodzonego przez Klienta

jednorazowo, za każdy e-token

100,00 zł

4) wznowienie 9

jednorazowo, za każdy e-token

100,00 zł

za każdy e-token

100,00 zł

5. Niezwrócenie e-tokena do Banku

TARYFA V
Instrumenty płatnicze
1. Karty wydane do rachunku rozliczeniowego (debetowe z funkcją zbliżeniową)
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Visa Business

Mastercard Business

1

2

3

4

5

za każdą kartę

20,00 zł

20,00 zł

za każdą kartę

30,00 zł

30,00 zł

za każdą kartę

40,00 zł

40,00 zł

1. Wydanie karty:10
1) z numerem PIN dostarczonym w formie wiadomości SMS
2) z numerem PIN dostarczonym drogą pocztową
2. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej/ zastrzeżonej (z nowym numerem PIN
dostarczanym drogą pocztową)

nie pobiera się opłaty za przesłanie SMS-em kodów do autoryzacji dyspozycji do rachunków obsługiwanych w ramach Pakietów: BIZNES DEBIUT, AGRO DEBIUT i SPOŁECZNIK
użytkownik automatycznie otrzymuje nowy e-token, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności nie złoży w Banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia
10
nie pobiera się opłaty za wydanie pierwszej karty do rachunków obsługiwanych w ramach Pakietów: BIZNES DEBIUT i AGRO DEBIUT
10
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9

L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Visa Business

Mastercard Business

1

2

3

4

5

1) bez numeru PIN

za każdą kartę

20,00 zł

20,00 zł

2) z nowym numerem PIN dostarczanym drogą pocztową

za każdą kartę

30,00 zł

30,00 zł

1) bez numeru PIN

za każdą kartę

20,00 zł

20,00 zł

2) z nowym numerem PIN dostarczanym drogą pocztową

za każdą kartę

30,00 zł

30,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

3. Wydanie duplikatu karty:

4. Wznowienie karty:

5. Zastrzeżenie karty płatniczej
6. Obsługa karty
7. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta

miesięcznie

6,00 zł

6,00 zł

za każdą zmianę

5,00 zł

5,00 zł

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu rozliczenia operacji
za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia operacji
za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia operacji
za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia operacji
za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia operacji
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu rozliczenia operacji

bez opłat

bez opłat

1,50 zł

1,50 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

8. Wypłata gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)

11

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)11
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG12)
9. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
(na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
10. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
11. Wydanie nowego numeru PIN:
1) dostarczanego w formie wiadomości SMS

za każdy numer PIN

2,00 zł

2,00 zł

2) dostarczanego drogą pocztową

za każdy numer PIN

10,00 zł

10,00 zł

1) sieci SGB

za każdą zmianę

6,00 zł

6,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1)

za każdą zmianę

7,00 zł

7,00 zł

12. Zmiana PIN w bankomatach:

13. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
-

bez opłat

bez opłat

za każde sprawdzenie

1,00 zł

1,00 zł

1) dostarczanego w formie elektronicznej

za każde zestawienie

3,00 zł

3,00 zł

2) dostarczanego drogą pocztową

za każde zestawienie

8,00 zł

8,00 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

45,00 zł

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia operacji

bez opłat

bez opłat

3%

-

1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)
14. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych:

15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
16. Transakcja bezgotówkowa
17. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż PLN

pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
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2. Karty walutowe (debetowe z funkcją zbliżeniową)
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

1

2

3

1. Wydanie karty płatniczej
2. Obsługa karty

Mastercard
do rachunku rozliczeniowego
w walucie: EUR
4

Mastercard
do rachunku rozliczeniowego
w walucie: USD
5

Mastercard
do rachunku rozliczeniowego
w walucie: GBP
6

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

miesięcznie, za każdą kartę

1,50 EUR

2,00 USD

1,00 GBP

3. Wypłata gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

1,00 EUR

1,00 USD

1,00 GBP

1,50 EUR

2,00 USD

1,00 GBP

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

3% min. 1,50 EUR

3% min. 2,00 USD

3% min. 1,00 GBP

3% min. 1,50 EUR

3% min. 2,00 USD

3% min. 1,00 GBP

1,50 EUR

2,00 USD

1,00 GBP

0,50 EUR

0,50 USD

0,50 GBP

1,50 EUR

2,00 USD

1,00 GBP

1) sieci SGB

za każdą zmianę

1,00 EUR

1,00 USD

1,00 GBP

2) innych, niż wskazane w pkt 1)

za każdą zmianę

1,50 EUR

2,00 USD

1,00 GBP

1) sieci SGB

za każde sprawdzenie

0,25 EUR

0,30 USD

0,20 GBP

2) innych, niż wskazane w pkt 1)

za każde sprawdzenie

1,00 EUR

1,00 USD

1,00 GBP

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 13
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) 13
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 14)
4. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
5. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
6. Wydanie nowego numeru PIN
7. Zmiana PIN w bankomatach:

8. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty

miesięcznie

0,50 EUR

0,60 USD

0,40 GBP

2) w formie elektronicznej

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

10. Transakcja bezgotówkowa

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3. Karty kredytowe
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Mastercard Business

1

2

3

4

-

bez opłat

rocznie, z góry za każdy rok ważności karty
(pierwszej i wznowionych)
za każdą kartę

bez opłat

za każdą kartę

55,00 zł

1. Wydanie karty:
1) głównej
2) dołączonej
2. Obsługa karty (opłata niepobierana w pierwszym roku obsługi karty)
3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej
4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN

pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
12
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14

75,00 zł
75,00 zł

L.p.

Wyszczególnienie czynności

1

2

Tryb pobierania opłaty

Mastercard Business

3

4

5. Wznowienie karty

za każdą kartę

75,00 zł

6. Zastrzeżenie karty

-

bez opłat

za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia operacji

4% min. 10,00 zł

7. Wypłata gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 15
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) 15
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG )
8. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)
9. Zmiana PIN w bankomatach
16

za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia operacji
za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia operacji
za każdą zmianę

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

10. Wydanie pierwszego numeru PIN:
1) dostarczanego w formie wiadomości SMS

za każdy numer PIN

2) dostarczanego drogą pocztową

za każdy numer PIN

5,00 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

1) dostarczanego w formie wiadomości SMS

za każdy numer PIN

3,00 zł

2) dostarczanego drogą pocztową

za każdy numer PIN

8,00 zł

naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania
kart kredytowych i umową
za każde zestawienie

bez opłat
5% min. 50,00 zł

za każde upomnienie/ wezwanie

12,00 zł

11. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

3,00 zł

12. Wydanie nowego numeru PIN:

13. Zmiana limitu kredytowego
14. Minimalna kwota do zapłaty
15. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta
16. Sporządzenie i wysłanie upomnienia/ wezwania do zapłaty
(list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

5,00 zł

4. Karty przedpłacone
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Mastercard

1

2

3

4

1) karta bez funkcji zbliżeniowej wydana na okres 1 roku

za każdą kartę

20,00 zł

2) karta z funkcją zbliżeniową wydana na okres dłuższy niż 1 rok

za każdą kartę

0,00 zł

1. Wydanie karty płatniczej i numeru PIN:

2. Obsługa karty płatniczej:
1) karta bez funkcji zbliżeniowej wydana na okres 1 roku
2) karta z funkcją zbliżeniową wydana na okres dłuższy niż 1 rok
3. Wydanie duplikatu karty z funkcją zbliżeniową

miesięcznie

1,00 zł

rocznie, z góry za każdy rok ważności karty

25,00 zł

za każdą kartę

20,00 zł

4. Zasilenie rachunku karty

-

bez opłat

5. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty

-

50,00 zł

pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
13
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L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

1

2

3

4

-

bez opłat

1) sieci SGB

za każdą zmianę

4,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1)

za każdą zmianę

7,00 zł

6. Zastrzeżenie karty

Mastercard

7. Zmiana PIN w bankomatach:

8. Wydanie nowego numeru PIN
9. Ekspresowe przesłanie numeru PIN lub duplikatu karty (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

za każdy numer PIN

8,00 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu rozliczenia operacji
za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia operacji
za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia operacji
za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia operacji
za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia operacji
-

bez opłat

10. Wypłata gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 17
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) 17
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 18)
11. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)
12. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta
13. Transakcja bezgotówkowa

1,50 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 10,00 zł
3% min. 5,00 zł
bez opłat
bez opłat

-

5. Karty świadczeniowe
L.p.

Wyszczególnienie czynności

1

2
1. Wydanie karty wraz z numerem PIN
2. Zasilenie rachunku karty

Tryb pobierania opłaty

Mastercard

3

4

za każdą kartę

wg indywidualnie ustalonych stawek

za każdą dyspozycję

wg indywidualnie ustalonych stawek

3. Zastrzeżenie karty

-

bez opłat

4. Obsługa karty

-

wg indywidualnie ustalonych stawek

5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB

-

bez opłat

6. Wydanie nowego numeru PIN

-

wg indywidualnie ustalonych stawek

za każdą przesyłkę

wg indywidualnie ustalonych stawek

-

bez opłat

7. Ekspresowe przesłanie numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
8. Transakcja bezgotówkowa

pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
14
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6. Ubezpieczenia kart płatniczych
Bank w ramach bancassurance występuje w roli ubezpieczającego przy zawieraniu umów ubezpieczenia na cudzy rachunek (umowy grupowego ubezpieczenia) – Bank
będący stroną umowy zawiera umowę ubezpieczenia na rachunek klienta i oferuje klientom przystąpienie do umowy grupowego ubezpieczenia.
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka

1

2

3

4

1. Ubezpieczenie posiadacza/ użytkownika karty debetowej:
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 1.500,00 zł)

miesięcznie

1,45 zł

b) wariant Gold (do kwoty 3.000,00 zł)

miesięcznie

2,55 zł

a) wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000,00 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000,00 zł)

miesięcznie

1,05 zł

b) wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000,00 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000,00 zł)

miesięcznie

2,95 zł

a) wariant Classic

miesięcznie

2,05 zł

b) wariant Gold

miesięcznie

4,75 zł

2) PAKIET BEZPIECZNY PODRÓŻNIK:

3) PAKIET BEZPIECZNA KARTA I PAKIET BEZPIECZNY PODRÓŻNIK:

UWAGA: warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik
2. Ubezpieczenie posiadacza/ użytkownika karty charge Mastercard Business Gold:
1) ubezpieczenie kart dla klienta - nieuprawnione transakcje powstałe w wyniku kradzieży, utraty lub sfałszowania karty płatniczej do kwoty 150 EUR, kradzież gotówki
wypłaconej z bankomatu do kwoty 5.000 zł, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej do kwoty 1.000,00 zł,
2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej - do kwoty 30.000,00 zł,
3) CONCORDIA Travel Assistance - koszty leczenia za granicą do kwoty 20.000,00 EUR.
UWAGA: warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia: Ubezpieczenie kart dla klienta, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej
oraz CONCORDIA Travel Assistance

bez opłat

7. Instrument płatniczy BLIK
L.p.

Wyszczególnienie czynności

1

2

Tryb pobierania opłaty

Płatności mobilne BLIK

3

4

1. Aktywacja BLIK

jednorazowo

0,00 zł

2. Użytkowanie BLIK

miesięcznie

0,00 zł

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych (po udostępnieniu przez Bank funkcjonalności)

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł

2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1)

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł

-

nie dotyczy

3. Opłata za wypłatę gotówki:

3) w bankomatach za granicą
4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł

5. Krajowa transakcja płatnicza

za każdą transakcję, pobierana w dniu rozliczenia operacji

bez opłat

6. Zmiana limitu transakcyjnego

za każda zmianę limitu

bez opłat
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TARYFA VI
Kredyty i pożyczki
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka

1

2

3
za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu/pożyczki, płatna
w dniu złożenia wniosku, naliczana od kwoty wnioskowanego
kredytu/ pożyczki

4
0,25% min. 100,00 zł

w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji klienta z
podpisania umowy kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi,
natomiast w przypadku udzielenia kredytu, zaliczana jest na
poczet prowizji przygotowawczej

0,50% min. 100,00 zł - dla klientów, którzy
nie posiadają rachunku bieżącego w Banku
lub posiadają rachunek bieżący krócej niż
12 miesięcy

1. Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego/ pożyczki

2. Prowizja przygotowawcza, z wyłączeniem kredytów/ pożyczek wymienionych w ust. 4 i ust. 5: 19
1) do 5 lat
2) powyżej 5 lat

naliczana od kwoty udzielonego kredytu

3,50%
5,00%

3. Prowizja przygotowawcza dla kredytów objętych gwarancją BGK, z wyłączeniem kredytów/ pożyczek wymienionych w ust. 4, 5, 6 i 7:
1) do 5 lat

naliczana od kwoty udzielonego kredytu

3,40%

2) powyżej 5 lat

naliczana od kwoty udzielonego kredytu

4,90%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu

2,00%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu

do 2,00% zależne od umowy

naliczana od kwoty udzielonego kredytu

2,00% (w tym prowizja SGB-Banku S.A.)

a) dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych (bieżące/pomocnicze) lub ROR

naliczana od kwoty udzielonego kredytu

2,50%

b) dla pozostałych osób/podmiotów

naliczana od kwoty udzielonego kredytu

3,00%

− do 5 lat

naliczana od kwoty udzielonego kredytu

3,00%

− powyżej 5 lat

naliczana od kwoty udzielonego kredytu

4,00%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu

1,00% - 4,00%

6) kredyty inwestycyjne "NOWA ZIEMIA"

naliczana od kwoty udzielonego kredytu

2,50%

7) kredyty inwestycyjne z pomocą ARiMR w postaci częściowej spłaty kapitału

naliczana od kwoty udzielonego kredytu

2,00%

5. Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna za pierwszy
roczny okres kredytowania

2,50% 20 min. 100,00 zł

6. Prowizja przygotowawcza za odnowienie kredytu w rachunku bieżącym na kolejne 12 miesięcy

naliczana od kwoty odnowionego kredytu, płatna za drugi
i każdy kolejny roczny okres kredytowania (dotyczy kredytów
udzielanych na okres dłuższy niż 12 miesięcy)

2,50% 21

4. Prowizja przygotowawcza:
1) kredyty inwestycyjne i obrotowe objęte dopłatami do oprocentowania z ARiMR dla podmiotów
uprawnionych
2) kredyty z EFRWP dla podmiotów uprawnionych
3) kredyty na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych dla podmiotów
uprawnionych
4) kredyty obrotowe "DOBRY BIZNES":

5) kredyty inwestycyjne "DOBRA INWESTYCJA":
a) dla kredytów w wysokości do 1.000.000,00 zł:

b) dla kredytów w wysokości powyżej 1.000.000,00 zł

stawki nie dotyczą kredytów dla firm i gospodarstw rolnych, udzielanych w ramach produktów okazjonalnych, dla których wysokość stawek określana jest odrębną Uchwałą
prowizja przygotowawcza ulega obniżeniu:
- o 0,10 p.p. dla kredytów objętych gwarancją BGK
- o 0,50 p.p. dla klientów korzystających z Pakietów: BIZNES DEBIUT i AGRO DEBIUT.
21
dla kredytów objętych gwarancją BGK prowizja ulega obniżeniu o 0,10 p.p.
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20

L.p.

Wyszczególnienie czynności

1

2

Tryb pobierania opłaty

7. Prowizja przygotowawcza za podwyższenie kwoty kredytu w rachunku bieżącym
8. Prowizja za obsługę kredytu inwestycyjnego i obrotowego objętego dopłatami do oprocentowania z ARiMR
dla podmiotów uprawnionych - kredyty udzielone w okresie od 13.11.2012r. do 31.12.2014r.

Stawka

3

4

naliczana od podwyższanej kwoty kredytu

2,50% 22

naliczana miesięcznie od salda zadłużenia na ostatni dzień
poprzedniego miesiąca

0,05% 23

9. Prowizja od udzielonych gwarancji i regwarancji:
1) do roku
2) za każdy rozpoczęty kolejny rok
10. Prowizja za realizację gwarancji i regwarancji
11. Dodatkowa opłata za udzielenie gwarancji odbiegającej od wzoru obowiązującego w Banku

pobierana od kwoty udzielonej
gwarancji i regwarancji

2,50% min. 500,00 zł

naliczana od kwoty realizacji gwarancji i regwarancji

0,25% min. 200,00 zł

za każdą gwarancję

300,00 zł

za każdą czynność

50,00 zł

2,50% min. 500,00 zł

12. Obsługa weksli:
1) za obsługę weksli (przedstawienie weksli do zapłaty, inkaso weksli, itp.); z wyłączeniem zgłoszenia weksla
do protestu w razie nie zapłacenia
2) zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia

za każde zgłoszenie

100,00 zł + koszt opłat notarialnych

za każdą promesę, pobierana w dniu wydania promesy

500,00 zł

a) z wydłużeniem okresu spłaty kredytu/ pożyczki poza termin określony w umowie

naliczana od prolongowanej kwoty, płatna jednorazowo

1,00% min. 100,00 zł

b) nie powodującej wydłużenia okresu spłaty kredytu/ pożyczki określonego w umowie

naliczana od prolongowanej kwoty, płatna jednorazowo

0,50% min. 100,00 zł

a) z wydłużeniem okresu spłaty kredytu/ pożyczki poza termin określony w umowie

naliczana od prolongowanej kwoty, płatna jednorazowo

1,50% min. 150,00 zł

b) nie powodującej wydłużenia okresu spłaty kredytu/ pożyczki określonego w umowie

naliczana od prolongowanej kwoty, płatna jednorazowo

1,00% min. 150,00 zł

a) z wydłużeniem okresu spłaty kredytu/ pożyczki poza termin określony w umowie

naliczana od prolongowanej kwoty, płatna jednorazowo

2,50% min. 200,00 zł

b) nie powodującej wydłużenia okresu spłaty kredytu/ pożyczki określonego w umowie

naliczana od prolongowanej kwoty, płatna jednorazowo

2,00% min. 200,00 zł

a) z wydłużeniem okresu spłaty kredytu/ pożyczki poza termin określony w umowie

naliczana od prolongowanej kwoty, płatna jednorazowo

3,50% min. 500,00 zł

b) nie powodującej wydłużenia okresu spłaty kredytu/ pożyczki określonego w umowie

naliczana od prolongowanej kwoty, płatna jednorazowo

3,00% min. 500,00 zł

za każdy aneks do umowy

500,00 zł

za każdy aneks do umowy/ za zmianę warunków
udzielonego kredytu/ pożyczki

500,00 zł

13. Prowizja za sporządzenie promesy udzielenia kredytu/ pożyczki
14. Prowizja za przesunięcie terminu płatności kredytu/ pożyczki:
1) od udzielonej prolongaty spłaty kredytu/ pożyczki, raty kredytu/ pożyczki do 1 miesiąca:

2) od udzielonej prolongaty spłaty kredytu/ pożyczki, raty kredytu/ pożyczki powyżej 1 miesiąca do 1 roku:

3) od udzielonej prolongaty spłaty kredytu/ pożyczki, raty kredytu/ pożyczki powyżej 1 roku do 2 lat:

4) od udzielonej prolongaty spłaty kredytu/ pożyczki, raty kredytu/ pożyczki powyżej 2 lat:

15. Za zwolnienie lub zmianę zabezpieczenia
16. Zmiana innych postanowień umowy, warunków udzielonego kredytu/ pożyczki (na wniosek Klienta)
– z wyłączeniem prolongaty i zabezpieczenia
17. Za wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki/ zastawu rejestrowego:
1) zezwolenie wydane po raz pierwszy

za każde zezwolenie

0,00 zł

2) powtórne wydanie zezwolenia

za każde zezwolenie

50,00 zł

18. Zgoda na bezciężarowe odłączenie działki
19. Za zawarcie umowy ugody

za każdą działkę

300,00 zł

naliczana od należności objętych ugodą

1,00% min. 500,00 zł

20. Za wydanie odpisu (kserokopii) umowy o kredyt/ pożyczkę:

22
23

1) w trakcie trwania umowy o kredyt/ pożyczkę

za każdy odpis (kserokopię)

50,00 zł

2) po spłacie kredytu/ pożyczki

za każdy odpis (kserokopię)

100,00 zł

dla kredytów objętych gwarancją BGK prowizja ulega obniżeniu o 0,10 p.p.
płatna z ratą odsetkową
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L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka

1

2

3
za każdą opinię, płatna w dniu złożenia wniosku –
w przypadku nieodebrania opinii przez Klienta,
opłata nie jest zwracana

4

21. Za opinię o Kliencie na jego wniosek

300,00 zł

22. Za zaświadczenie, na wniosek Klienta:
1) stwierdzające wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów

200,00 zł
za każde zaświadczenie, płatna w dniu złożenia wniosku –
w przypadku nieodebrania zaświadczenia przez Klienta,
opłata nie jest zwracana

2) o spłacie kredytu/ pożyczki
3) stwierdzające, iż Klient nie figuruje jako dłużnik
4) dotyczące terminowości spłat kredytu/ pożyczki

200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł

23. Za opinię dotyczącą zdolności kredytowej Klienta, na jego wniosek

za każdą opinię, płatna w dniu złożenia wniosku –
w przypadku nieodebrania opinii przez Klienta,
opłata nie jest zwracana

1 000,00 zł

za każde upomnienie

12,00 zł

za każde wezwanie

12,00 zł

każdorazowo za niezapewnienie środków

50,00 zł

za każde przypomnienie

100,00 zł

naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo

0,50% min. 100,00 zł

od kwoty udzielonego limitu dla każdego dłużnika
liczona w stosunku rocznym
za każdy dzień cyklu rozliczeniowego

1,00%

za każdą kontrolę

100,00 zł 24

24. Opłata za sporządzenie i wysłanie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:
1) upomnienia
2) wezwanie do zapłaty
25. Opłata za niezapewnienie przez Klienta niebędącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub
wspólnikiem spółki cywilnej środków na rachunku bieżącym umożliwiających terminową spłatę odsetek
od kredytu w rachunku bieżącym i/lub prowizji za odnowienie kredytu
26. Za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o niedostarczeniu dokumentów niezbędnych do prawidłowego
monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu/
pożyczki (np. polisy ubezpieczeniowej)
27. Zawarcie umowy przejęcia długu
28. Świadczenie usług faktoringowych:
1) prowizja przygotowawcza
2) prowizja operacyjna
29. Opłata za czynności związane z przeprowadzeniem kontroli:
1) na terenie budowy – przed wypłatą transzy kredytu,
2) kredytowanej nieruchomości potwierdzającej prawidłowe wykorzystanie środków kredytowych/
zaangażowanie środków własnych w inwestycję

2,00%

TARYFA VII
Pozostałe opłaty
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka

1

2

3

4

za każdą dyspozycję

15,00 zł

za każdą zmianę

od każdego spadkobiercy

15,00 zł
w wysokości opłaty za polecenie przelewu
złożone w formie papierowej
15,00 zł

-

bez opłat

1. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa
2. Zmiana karty wzorów podpisów
3. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu

od każdego przelewu

4. Realizacja spadku na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego wyroku sądu
5. Wyciąg z rachunku:
1) udostępniany w formie elektronicznej w ramach usług bankowości elektronicznej
24

stosowana w przypadku kredytów udzielanych od 05.10.2020r.
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L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka

2

3

4

-

bez opłat

za każdy wygenerowany wyciąg

5,00 zł

1

2) w formie papierowej:
a) odbierany w Banku lub wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu klientom nie posiadającym usługi bankowości
elektronicznej
b) odbierany w Banku lub wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu klientom posiadającym usługę bankowości
elektronicznej
c) generowany częściej niż raz w miesiącu i odbierany w Banku

za każdy wygenerowany wyciąg

5,00 zł

d) generowany częściej niż raz w miesiącu i wysyłany listem zwykłym

za każdy wygenerowany wyciąg

e) wysyłany listem poleconym (na życzenie Klienta)

za każdy wygenerowany wyciąg

8,00 zł
równowartość opłaty pobieranej przez operatora
pocztowego za list polecony + 5,00 zł

f) doręczany za pośrednictwem skrytki bankowej – opłata pobierana odpowiednio z opłatą wyszczególnioną w punkcie
a), b) lub c)
6. Sporządzenie:
1) odpisu wyciągu bankowego

miesięcznie, za udostępnienie skrytki

10,00 zł

za każdy dokument

10,00 zł

za każdy dokument

10,00 zł

za każdy dokument

15,00 zł

za każdy dokument

5,00 zł

za każdy rozpoczęty miesiąc

10,00 zł

za każde zaświadczenie

50,00 zł

za każdy aneks

20,00 zł

2) odpisu dowodu do wyciągu pozostającego w archiwum Banku w przypadku, gdy:
a) Klient określi datę dokonania operacji
b) Klient nie określi daty dokonania operacji
3) dowodu/ załącznika do wyciągu dotyczącego pobranych prowizji, automatycznych spłat kredytów, wpływów na
rachunek i innych (na wniosek Klienta)
7. Sporządzenie zestawienia operacji na rachunku (historia operacji na rachunku)
8. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku rozliczeniowego, rachunku VAT, rachunku w walucie wymienialnej,
rachunku lokaty terminowej, stanie środków na tym rachunku, obrotach
9. Sporządzenie aneksu do umowy o charakterze depozytowym (na wniosek Klienta)
10. Zamiana krajowych znaków pieniężnych na inne nominały:
1) do 10 sztuk
2) powyżej 10 sztuk

-

bez opłat

naliczana od wymienianej kwoty

0,50% min. 2,00 zł

11. Wpłaty gotówkowe (płaci wpłacający):
naliczana od wpłacanej kwoty

0,50% min. 4,90 zł

2) na rachunki bankowe w innych bankach realizowane w systemie Express Elixir

za każdą wpłatę

10,00 zł

3) na rachunki bankowe w innych bankach realizowane w systemie Sorbnet

za każdą wpłatę

20,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

0,50% min. 5,00 zł

1) z podaniem daty realizacji dokumentu z ostatnich 12 miesięcy

za każdy dokument

10,00 zł

2) z podaniem daty realizacji dokumentu z lat ubiegłych

za każdy dokument

15,00 zł

3) bez podania daty realizacji dokumentu

za każdy dokument

30,00 zł

1) na rachunki bankowe w innych bankach

12. Wypłaty gotówkowe z konta „Zlecenie do wypłaty” – płaci pobierający
13. Za dokonanie odpisu dowodu od wpłat kasowych

14. Udzielenie informacji stanowiącej tajemnicę bankową o jednym kliencie (zaświadczenie, odpis, kserokopia lub inny dokument):
1) uprawnionej osobie, organowi lub instytucji innej niż bank/ instytucja kredytowa, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 110 Ustawy Prawo bankowe, w oparciu o informacje z okresu:
a) ostatnich 12 miesięcy
b) wcześniejszego niż ostatnie 12 miesięcy
2) innemu bankowi/ instytucji kredytowej

za każde przekazanie

40,00 zł

za każde przekazanie

10,00 zł - 60,00 zł 25

opłata pobierana jest na zasadzie wzajemności; opłatę ponosi wnioskodawca; opłaty nie pobiera się od osób, organów i instytucji zwolnionych z tej opłaty na mocy odrębnych przepisów prawa
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20,00 zł

za każdy rozpoczęty rok

L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka

1

2

3

4

15. Blokada środków na jednym lub kilku rachunkach z tytułu zabezpieczenia jednej umowy zawieranej przez Posiadacza rachunku:
-

bez opłat

za każdą czynność

20,00 zł

1) książeczki oszczędnościowej

miesięcznie, za każdy dokument

5,00 zł

2) innych papierów wartościowych (akcji, obligacji)

miesięcznie, za każdy dokument

5,00 zł

1) z Bankiem
2) z podmiotami lub innymi bankami
16. Za przechowywanie w depozycie bankowym: 26

3) duplikatów kluczy jednostek - posiadaczy rachunków w Banku

miesięcznie, za każdy depozyt

5,00 zł

4) duplikatów kluczy jednostek nie posiadających w Banku rachunków bankowych

miesięcznie, za każdy depozyt

10,00 zł

17. Udostępnienie skarbca nocnego (klucz do wrzutni)

miesięcznie

15,00 zł

-

bez opłat

1) klienta Banku

za każde zastrzeżenie

20,00 zł

2) osoby nie związanej z Bankiem

za każde zastrzeżenie

30,00 zł

za każde zamówienie

20,00 zł

za każdą zbiorczą informację

20,00 zł

1) opakowania służące do odprowadzania gotówki (np. woreczki do monet, portfele)
18. Zastrzeżenie/ odwołanie zastrzeżenia w systemie DZ dokumentów potwierdzających tożsamość, rachunków:

19. Za przyjęcie zamówienia na wydanie podpisu elektronicznego
20. Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych z Centralnej Informacji
21. Przyjęcie pełnomocnictwa lub oświadczenia Klienta poza placówką Banku (na wniosek Klienta)
22. Poświadczenie zgodności podpisu z posiadanymi przez Bank kartami wzorów podpisów lub własnoręczności podpisów,
złożonych pod żądaniem zapłaty gwarancji udzielonej przez inny Bank

za każdą wizytę u Klienta

50,00 zł

za każde poświadczenie

350,00 zł

TARYFA VIII
Karty wydane do rachunku rozliczeniowego (debetowe bez funkcji zbliżeniowej) wycofane z oferty Banku
Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Visa Business Electron

1

2

3

4

1. Zastrzeżenie karty
2. Obsługa karty
3. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta

-

bez opłat

miesięcznie

6,00 zł

za każdą zmianę

5,00 zł

-

bez opłat

4. Wypłata gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 27

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

4,50 zł

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

za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji

3% min. 5,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) (przy użyciu terminala POS) 27

za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji

3% min. 4,50 zł

za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji

3% min. 10,00 zł

za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji

3% min. 5,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

2,00 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 28)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
5.
(na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
6. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc; opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytu
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
28
państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
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27

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Visa Business Electron

1

2

3

4

7. Wydanie nowego numeru PIN:
1) dostarczanego w formie wiadomości SMS

za każdy numer PIN

2,00 zł

2) dostarczanego drogą pocztową

za każdy numer PIN

10,00 zł

1) sieci SGB

za każdą zmianę

4,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1)

za każdą zmianę

7,00 zł

8. Zmiana PIN w bankomatach:

9. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
-

bez opłat

za każde sprawdzenie

1,00 zł

1) dostarczanego w formie elektronicznej

za każde zestawienie

3,00 zł

2) dostarczanego drogą pocztową

za każde zestawienie

8,00 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

-

bez opłat

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji

3%

1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)
10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych:

11. Ekspresowe przesłanie numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
12. Transakcja bezgotówkowa
13. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż PLN

21
XII/21

