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DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Bank Spółdzielczy w Chodzieży pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe od klientów indywidualnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w
Chodzieży za czynności i usługi bankowe - Klienci Indywidualni" zwanej dalej "Taryfą".
2. Pojęcia stosowane w niniejszej 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) kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”,
4) pakiet taryfowy - zdefiniowane w Taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup Klientów,
5) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 pkt. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej,
6) 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),
7) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika, polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego
samego dostawcę,
8) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana 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,
9) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 pkt. 2 ustawy,
10) powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS,
11) 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,
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12) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowę zrzeszenia,
13) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji
wykonywanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej,
14) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenia, przy użyciu których Bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym (np. identyfikatory, hasła, hasła jednorazowe,
e-tokeny, itp.).
15) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty
debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty,
16) 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 taką wypłatę lub w placówce dostawcy,
17) wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy,
18) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt. 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża
saldo rachunku płatniczego płatnika,
19) obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt. 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty
pomniejsza ustalony limit kredytowy,
20) 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,
21) wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy,
22) 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,
23) wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy,
24) zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika, polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy
odbiorcy.
Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących.
Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto, chyba że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
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.
Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez Klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
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.
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.
Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank.
Opłaty roczne pobrane z góry od Klientów są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli Klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem:
1) pakietu DEBIUT - przeznaczony dla Klientów indywidualnych do 30 roku życia; w przypadku rachunku wspólnego, wskazany warunek muszą spełniać wszyscy współposiadacze;
2) pakietu FAJNE konto - przeznaczony dla Klientów indywidualnych w wieku od 18 roku życia, którzy jednocześnie:
a) skorzystają z karty debetowej do rachunku,
b) skorzystają z usług bankowości elektronicznej do rachunku,
c) skorzystają z rachunku oszczędnościowego w Banku,
d) wyrażą zgodę na:
- przesyłanie informacji o zmianach regulaminowych drogą elektroniczną na wskazany adres elektroniczny e-mail,
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- przesyłanie przez Bank informacji handlowych za pomocą wszystkich środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na udostępniony adres poczty
elektronicznej e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- przesyłanie przez Bank informacji marketingowych za pomocą wszystkich środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres poczty
elektronicznej e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- używanie przez Bank do kontaktu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne,
- używanie przez Bank do kontaktu automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne,
- używanie przez Bank do kontaktu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne,
- przetwarzanie przez Bank danych osobowych po zakończeniu Umowy w celu marketingu produktów własnych o ile nie zmieni się cel przetwarzania;
3) Podstawowego rachunku płatniczego - rachunek płatniczy dedykowany dla Klienta indywidualnego, dla którego żaden z dostawców (bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo
bankowe, oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy – Prawo bankowe, instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy – Prawo bankowe i odpowiednio
oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy – Prawo bankowe, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa) w ramach działalności wykonywanej na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w złotych, umożliwiający wykonywanie wyłącznie transakcji: dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek,
dokonywanie wypłaty gotówki z rachunku w placówce Banku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach pracy Banku lub przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli Klient wyrazi wolę
zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty, dokonywanie wypłat gotówki z rachunku w bankomacie na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego EOG,
wykonywanie na terytorium państw członkowskich EOG transakcji płatniczych, takich jak polecenie zapłaty, w tym jednorazowe polecenia zapłaty, polecenie przelewu, w tym zlecenia stałe oraz
transakcji przy użyciu karty, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce Banku lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy
czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej Podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego
wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez Bank transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku,
o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o kredycie konsumenckim, przechowywanie środków pieniężnych, dostęp do rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu ; Bank
prowadzi Podstawowy rachunek płatniczy na zasadach wynikających z przepisów Ustawy o usługach płatniczych.
Rezygnacja Posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w pakiecie FAJNE konto z produktów/ usług, o których mowa w ust. 13 pkt 2) ppkt. a) - c) oraz wycofanie jakiejkolwiek zgody, o
której mowa w ust. 13 pkt 2) ppkt d) spowoduje konieczność odpłatnej zmiany pakietu FAJNE konto na inny pakiet oferowany przez Bank.
Bank nie pobiera opłat i prowizji za czynności i usługi wykonywane z inicjatywy Banku.
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 indywidualnych przypadkach dopuszcza się możliwość stosowania innych prowizji i opłat niż przewidzianych w Taryfie. Ustalanie indywidualnych prowizji i opłat odbywa się na wniosek Klienta,
decyzję podejmuje Zarząd Banku. Indywidualne warunki określa umowa 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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KLIENCI INDYWIDUALNI
Taryfa obowiązująca od
21 października 2020r.

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

TARYFA I

Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym Podstawowych rachunków płatniczych (PRP)
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania
opłaty

Pakiet DEBIUT
(dotychczasowy Pakiet
"Młodzieżowy")

Pakiet KOMFORT
(dotychczasowy
Pakiet "Standard")

Pakiet FAJNE konto

1

2

3

4

5

1. Prowadzenie rachunku płatniczego1)
2. Wpłata gotówki:
1) dokonywana na rachunek w placówce Banku
2) dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych Banku
3. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce Banku
4. Polecenie przelewu wewnętrznego:
1) złożone w formie papierowej:
a) na rachunek własny
b) na rachunek obcy
2) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
a) na rachunek własny
b) na rachunek obcy
5. Polecenie przelewu:
1) złożone w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w innym banku, w tym na rachunki ZUS i organów
podatkowych

Pakiet RELAKS

PKZP

Podstawowy
rachunek płatniczy

6

7

8

9

średnie saldo za miesiąc
poprzedni wynosiło:
do 1.499,99 zł - 6,00 zł
od 1.500,00 zł - bez opłat

6,00 zł

bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat

4,50 zł

0,00 zł

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
5,00 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat 7)
bez opłat 7)

-

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat 7)
bez opłat 7)

1,50 zł

2,00 zł

5,00 zł

2,00 zł

3,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,50 zł

0,50 zł

bez opłat

0,50 zł

0,50 zł

miesięcznie

od każdej wypłaty

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w innym banku – realizowane w systemie Express Elixir
2) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
a) na rachunki prowadzone w innym banku, w tym na rachunki ZUS i organów podatkowych
- hasła jednorazowe

5,00 zł

8)

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat,
każda kolejna 0,50 zł 7)
pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat,
każda kolejna 0,80 zł 7)
5,00 zł
20,00 zł
pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat,
każda kolejna 0,50 zł 7)

nie dotyczy

0,80 zł

bez opłat

0,80 zł

0,80 zł

b) na rachunki prowadzone w innym banku – realizowane w systemie Express Elixir
3) realizowane w systemie SORBNET (przelew ekspresowy w systemie SORBNET)2)

5,00 zł
20,00 zł

5,00 zł
20,00 zł

5,00 zł
20,00 zł

5,00 zł
20,00 zł

5,00 zł
20,00 zł

4) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych Banku na rachunki prowadzone
w innym banku, w tym na rachunki ZUS i organów podatkowych

0,50 zł

0,50 zł

bez opłat

0,50 zł

0,50 zł

1,00 zł
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

2,50 zł

2,50 zł

5,00 zł

2,50 zł

2,50 zł

bez opłat 7)
bez opłat 7)
pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat,
każda kolejna 2,50 zł 7)

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,50 zł

0,50 zł

bez opłat

0,50 zł

0,50 zł

nie dotyczy

0,80 zł

bez opłat

0,80 zł

0,80 zł

za każdą
dyspozycję

2,00 zł
bez opłat

2,00 zł
bez opłat

2,00 zł
bez opłat

2,00 zł
bez opłat

2,00 zł
bez opłat

bez opłat
bez opłat

za każdą
dyspozycję

2,00 zł
bez opłat

2,00 zł
bez opłat

2,00 zł
bez opłat

2,00 zł
bez opłat

2,00 zł
bez opłat

bez opłat
bez opłat

- e-token
za każdy przelew

UWAGA: sporządzenie przez pracownika Banku za Klienta dokumentu księgowego 1,00 zł dodatkowo (nie dotyczy zleceń stałych)
6. Zlecenie stałe:
1) przyjęcie:
za każdą
a) złożone w formie papierowej
dyspozycję
b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
2) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki własne prowadzone w Banku
b) na rachunki obce prowadzone w Banku
za każdy przelew
c) na rachunki prowadzone w innym banku
3) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
a) na rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki prowadzone w innych bankach:

za każdy przelew

- hasła jednorazowe
za każdy przelew
- e-token
4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
5) odwołanie zlecenia stałego:
a) złożone w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

X/20

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat,
każda kolejna 2,00 zł 7)
5,00 zł

4

bez opłat 7)
pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat,
każda kolejna 0,50 zł 7)
pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat,
każda kolejna 0,80 zł 7)

KLIENCI INDYWIDUALNI
Taryfa obowiązująca od
21 października 2020r.
7. Polecenie przelewu SWIFT z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy:
1) w kraju - dokonywany w walucie innej niż EUR9)
2) za granicę:10)
a) dokonywany w walucie innej niż EUR
b) dokonywany w EUR poza kraje EOG
8. 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 zapłaty3)
4) opłata za poinformowanie Klienta przez Bank o odmowie wykonania polecenia zapłaty
9.

Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem4)

10. Obrót czekowy:
1) wydanie blankietów czeków
2) przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych i wykonanie zastrzeżenia
11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej:
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej
rachunek
b) sporządzenie raz w miesiącu i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem
operatora pocztowego listem zwykłym
c) sporządzenie częściej niż raz w miesiącu i wysłanie wyciągu bankowego
za pośrednictwem operatora pocztowego listem zwykłym
2) za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej oraz na adres poczty elektronicznej
(e-mail) Klienta
12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
13. Wydanie na życzenie Klienta historii rachunku
14. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek Klienta:
1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) z lat poprzednich
15. Sporządzenie:
1) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników)
2) odpisu każdego załącznika do wyciągu
3) odpisu dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku gdy:
a) Klient określi datę dokonania operacji
b) Klient nie określi daty dokonania operacji
16. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, stanie oszczędności, obrotach
17. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:
1) przyjęcie dyspozycji
2) zmiana, odwołanie dyspozycji
18. Zmiana karty wzorów podpisów
19. Sporządzenie aneksu do umowy (opłaty nie pobiera się, jeżeli aneks sporządzany jest z
inicjatywy Banku)
20. Realizacja spadku na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego wyroku
sądu

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł 7)

za każdy przelew

5,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
5,00 zł

5,00 zł 7)
nie dotyczy

1,00 zł
1,00 zł

2,00 zł
1,00 zł

2,00 zł
0,00 zł

2,00 zł
1,00 zł

2,00 zł
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

2,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

2,00 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za blankiet
-

0,50 zł
bez opłat

0,50 zł
bez opłat

0,50 zł
bez opłat

0,50 zł
bez opłat

0,50 zł
bez opłat

nie dotyczy
nie dotyczy

-

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5)

5)

5,00 zł

5)

5)

2,00 zł 5)

za każdą
dyspozycję
za każdą
informację
za każdą
dyspozycję

za każdą przesyłkę

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każde
zestawienie

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdy
rozpoczęty miesiąc

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każde
zestawienie

20,00 zł
30,00 zł

20,00 zł
30,00 zł

20,00 zł
30,00 zł

20,00 zł
30,00 zł

20,00 zł
30,00 zł

20,00 zł
30,00 zł

za każdy dokument

10,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
5,00 zł

za każdy dokument

10,00 zł
20,00 zł

10,00 zł
20,00 zł

10,00 zł
20,00 zł

10,00 zł
20,00 zł

10,00 zł
20,00 zł

10,00 zł
20,00 zł

za każde
zaświadczenie

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

za każdą
dyspozycję

10,00 zł
15,00 zł

10,00 zł
15,00 zł

10,00 zł
15,00 zł

10,00 zł
15,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

10,00 zł
15,00 zł

za każdą
dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

za każdy aneks

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

nie dotyczy

15,00 zł

od każdego
spadkobiercy
od każdego
zapisobiorcy

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

nie dotyczy

bez opłat

22. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku

miesięcznie

5,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

23. Opłata za korzystanie z usługi "Bankowość dla najmłodszych - Novum-13"6)
24. Zmiana pakietu, w ramach którego prowadzony jest rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
(na wniosek Posiadacza rachunku)

miesięcznie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

za każdą zmianę

bez opłat

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

21. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci

1)
2)

nie pobiera się opłaty w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank
przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku

3)

opłata za aktualizację nie dotyczy Klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank

4)

jeżeli Posiadacz/ Współposiadacz odwołuje jednego pełnomocnika i jednocześnie ustanawia innego pełnomocnika, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata

5)

nie pobiera się opłaty za pierwszy list wysłany w danym miesiącu

6)

dotyczy Klientów korzystających z usług bankowości elektronicznej
do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust. 4, ust. 5 pkt. 1) ppkt. a), ust. 5 pkt. 2) ppkt. a), ust. 5 pkt. 4), ust. 6 pkt. 2), ust. 6 pkt. 3) oraz czynności określone w "Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne" SGBBanku S.A. - Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych, Rozdział I. Płatności w obrocie dewizowym, ust. 4-5 (dot. zleceń krajowych) i ust. 7 (dot. zleceń krajowych)
opłata podlega zwrotowi w przypadku wystąpienia przerwy technicznej spowodowanej awarią bankomatu umiejscowionego w placówce Banku, w której Klient dokonuje wypłaty środków

7)

8)

X/20

za każdy przelew

9)

opłata pobierana łącznie z opłatą w "Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne" SGB-Banku S.A. - Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych, Rozdział I. Płatności w obrocie dewizowym, ust. 4

10)

opłata pobierana łącznie z opłatą w "Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne" SGB-Banku S.A. - Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych, Rozdział I. Płatności w obrocie dewizowym, ust. 6
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TARYFA II

Rachunki oszczędnościowe
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

1

2

3

4

-

bez opłat

1. Prowadzenie rachunku płatniczego

Stawka

2. Wpłata gotówki na rachunek dokonywana w placówce Banku

-

bez opłat

3. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce Banku

za każdą wypłatę

jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 10,00 zł 1), 6)

4. Polecenie przelewu wewnętrznego
5. Polecenie przelewu:

za każdy przelew

jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 5,00 zł 2), 6)

1) złożone w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w innym banku
b) realizowane w systemie SORBNET (przelew ekspresowy w systemie SORBNET)

za każdy przelew

3)

za każdy przelew

2) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w innym banku
6. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, stanie oszczędności, obrotach
7. Wydanie na życzenie Klienta historii rachunku
8. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek Klienta:
1) z bieżącego roku kalendarzowego
9. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
10. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:

za każde zaświadczenie

30,00 zł
10,00 zł

za każdą dyspozycję

4)

1) przyjęcie dyspozycji

za każdą dyspozycję

2) zmiana, odwołanie dyspozycji
11. Zmiana karty wzorów podpisów
12. Sporządzenie aneksu do umowy
(opłaty nie pobiera się, jeżeli aneks sporządzany jest z inicjatywy Banku)

20,00 zł
jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 10,00 zł 2), 6)

za każdy rozpoczęty miesiąc

za każde zestawienie

2) z każdego poprzedniego roku

jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 10,00 zł 2), 6)

20,00 zł
30,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
15,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

za każdy aneks

10,00 zł

13. Realizacja spadku na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego wyroku sądu

od każdego spadkobiercy

15,00 zł

14. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci
15. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

od każdego zapisobiorcy

10,00 zł

-

bez opłat

-

bez opłat

za każdą przesyłkę

2,00 zł 5)

-

bez opłat

za każde zestawienie

bez opłat

1) w formie papierowej:
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej rachunek
b) sporządzenie raz w miesiącu i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego
listem zwykłym
c) sporządzenie częściej niż raz w miesiącu i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora
pocztowego listem zwykłym
2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta
16. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
17. Sporządzenie:
1) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników)

za każdy dokument

2) odpisu każdego załącznika do wyciągu

10,00 zł
5,00 zł

3) odpisu dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku gdy:
a) Klient określi datę dokonania operacji

za każdy dokument

b) Klient nie określi daty dokonania operacji

X/20
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10,00 zł
20,00 zł

KLIENCI INDYWIDUALNI
Taryfa obowiązująca od
21 października 2020r.

Rachunek oszczędnościowy - Indywidualne Konto Emerytalne
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

1

2

3

4

1. Prowadzenie rachunku

-

bez opłat

2. Wpłata gotówki na rachunek dokonywana w placówce Banku

-

bez opłat

Stawka

3. Wypłata, wypłata w ratach, wypłata transferowa, zwrot lub zwrot częściowy:
od każdej wypłaty jednorazowej,
wypłaty transferowej, zwrotu, zwrotu
częściowego oraz pierwszej wypłaty
w ratach

1) przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
2) po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Powtórna realizacja wypłaty lub zwrotu w formie przelewu w przypadku gdy środki zostały zwrócone w związku z
4.
podaniem nieprawidłowego numeru rachunku
5. Wypłata gotówkowa
6. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
7. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:

4)

1) przyjęcie dyspozycji
8. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, stanie oszczędności, obrotach
9. Wydanie na życzenie Klienta historii rachunku

0,00 zł

od każdej powtórnej realizacji

50,00 zł

-

bez opłat

za każdą dyspozycję

5,00 zł

za każdą dyspozycję

2) zmiana, odwołanie dyspozycji

1% max. 300 zł

10,00 zł
15,00 zł

za każde zaświadczenie

30,00 zł

za każdy rozpoczęty miesiąc

10,00 zł

10. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek Klienta:
1) z bieżącego roku kalendarzowego

za każde zestawienie

2) z każdego poprzedniego roku
11. Zmiana karty wzorów podpisów

20,00 zł
30,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

za każdy aneks

10,00 zł

13. Realizacja spadku na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego wyroku sądu

od każdego spadkobiercy

15,00 zł

14. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci

od każdego zapisobiorcy

10,00 zł

-

bez opłat

-

bez opłat

12. Sporządzenie aneksu do umowy (opłaty nie pobiera się, jeżeli aneks sporządzany jest z inicjatywy Banku)

15. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej:
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej rachunek
b) sporządzenie raz w miesiącu i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego
listem zwykłym
c) sporządzenie częściej niż raz w miesiącu i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora
pocztowego listem zwykłym
2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta

za każdą przesyłkę

6,00 zł 5)

-

bez opłat

16. Sporządzenie:
1) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników)

za każdy dokument

2) odpisu każdego załącznika do wyciągu

10,00 zł
5,00 zł

3) odpisu dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku gdy:
a) Klient określi datę dokonania operacji

za każdy dokument

b) Klient nie określi daty dokonania operacji
1)

20,00 zł

z uwzględnieniem zrealizowanych przelewów w m-cu kalendarzowym, Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też w formie bezgotówkowej

2)

z uwzględnieniem zrealizowanych wypłat w m-cu kalendarzowym, Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też w formie bezgotówkowej

3)

przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku
jeżeli Posiadacz/Współposiadacz odwołuje jednego pełnomocnika i jednocześnie ustanawia innego pełnomocnika, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata
nie pobiera się opłaty za pierwszy list wysłany w danym miesiącu

4)
5)
6)

X/20

10,00 zł

nie pobiera się opłaty za kolejną wypłatę/ kolejne polecenie przelewu dokonywaną/ realizowane przez Szkolną Kasę Oszczędności
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TARYFA III

Rachunki w walutach wymienialnych
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka

1

2

3

4

1. Skup i sprzedaż walut obcych
II. Rachunki walutowe

-

bez opłat

1. Prowadzenie rachunku płatniczego

-

bez opłat

2. Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwa, adres, itp.)

-

bez opłat

I. Skup i sprzedaż wartości dewizowych

3. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnika do dysponowania rachunkiem 1)
4. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, stanie oszczędności, obrotach

za każdą dyspozycję

5,00 zł

za każde zaświadczenie

30,00 zł

5. Wpłata gotówki na rachunek dokonywana w placówce Banku

-

bez opłat

6. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce Banku

-

bez opłat

od kwoty awizowanej wypaty

0,30%

za każdy przelew

5,00 zł

7. Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości 5 000 EUR)
8. Polecenie przelewu SWIFT z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy:
1) w kraju - dokonywany w walucie innej niż EUR3)
2) za granicę:4)
a) dokonywany w walucie innej niż EUR

za każdy przelew

b) dokonywany w EUR poza kraje EOG

5,00 zł
5,00 zł

9. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:
a) przyjecie dyspozycji

za każdą dyspozycję

b) zmiana, odwołanie dyspozycji

10,00 zł
15,00 zł

10. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej:
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej rachunek

-

bez opłat

b) sporządzenie raz w miesiącu i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego listem zwykłym

-

bez opłat

za każdą przesyłkę
-

2,00 zł 2)
bez opłat

za każde zestawienie

bez opłat

c) sporządzenie częściej niż raz w miesiącu i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego listem zwykłym
2) za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta
11. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
12. Sporządzenie:
1) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników)

za każdy dokument

2) odpisu każdego załącznika do wyciągu

10,00 zł
5,00 zł

3) odpisu dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku gdy:
a) Klient określi datę dokonania operacji

za każdy dokument

b) Klient nie określi daty dokonania operacji
13. Wydanie na życzenie Klienta historii rachunku
III. Zlecenia różne
1. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku
2. Potwierdzenie zgodności podpisów

10,00 zł
20,00 zł

za każdy rozpoczęty miesiąc

10,00 zł

miesięcznie

10,00 zł

za każde potwierdzenie

20,00 zł

za każdą przesyłkę

zgodnie z fakturą

3. Inne:
kurier na życzenie Klienta
W przypadku pobierania prowizji i opat za czynności w walutach wymienialnych należy stosować kurs średni NBP z godziny transakcji w danym dniu.
1)

jeżeli Posiadacz/Współposiadacz odwołuje jednego pełnomocnika i jednocześnie ustanawia innego pełnomocnika, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata

2)

nie pobiera się opłaty za pierwszy list wysłany w danym miesiącu
opłata pobierana łącznie z opłatą w "Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne" SGB-Banku S.A. - Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych, Rozdział I. Płatności w obrocie dewizowym, ust. 4

3)
4)

X/20

opłata pobierana łącznie z opłatą w "Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne" SGB-Banku S.A. - Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych, Rozdział I. Płatności w obrocie dewizowym, ust. 6
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TARYFA IV

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych,
rachunki wkładów oszczędnościowych gromadzonych systematycznie
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka

1

2

3

4

-

bez opłat

-

bez opłat

-

bez opłat

-

bez opłat

1. Otwarcie rachunku:
1) terminowej lokaty oszczędnościowej
2) wkładu oszczędnościowego gromadzonego systematycznie
2. Prowadzenie rachunku:
1) terminowej lokaty oszczędnościowej
2) wkładu oszczędnościowego gromadzonego systematycznie
3. Wpłata gotówkowa na rachunek:
1) terminowej lokaty oszczędnościowej
2) wkładu oszczędnościowego gromadzonego systematycznie
4. Likwidacja rachunku przed upływem pierwotnego terminu zadeklarowania:
1) terminowej lokaty oszczędnościowej
2) wkładu oszczędnościowego gromadzonego systematycznie

-

bez opłat

za każdą dyspozycję

5,00 zł

1) wystawienie książeczki oszczędnościowej

-

bez opłat

2) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej

-

bez opłat

za książeczkę

10,00 zł

4) umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej

za każdą książeczkę

10,00 zł

5) przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)

za każdą dyspozycję

40,00 zł

za każde zaświadczenie

30,00 zł

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

-

bez opłat

b) sporządzenie raz w miesiącu i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego listem zwykłym

-

bez opłat

5. Wypłata gotówki z rachunku
6. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem1)
7. Obsługa książeczek oszczędnościowych:

3) wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej książeczki

8. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, stanie oszczędności, obrotach
9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 2)
1) w formie papierowej:

c) sporządzenie częściej niż raz w miesiącu i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego listem zwykłym
2) na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta

za każdą przesyłkę

2,00 zł 3)

-

bez opłat

10. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek Klienta:
1) z bieżącego roku kalendarzowego

za każde zestawienie

2) z każdego poprzedniego roku
11. Wydanie na życzenie Klienta historii rachunku

X/20

za każdy rozpoczęty miesiąc

9

20,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
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12. Sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku gdy:
1) Klient określi datę dokonania operacji

za każdy dokument

2) Klient nie określi daty dokonania operacji

10,00 zł
20,00 zł

13. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:
1) przyjęcie dyspozycji

za każdą dyspozycję

2) zmiana, odwołanie dyspozycji

10,00 zł
15,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

za każdy aneks

10,00 zł

16. Realizacja spadku na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego wyroku sądu

od każdego spadkobiercy

15,00 zł

17. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci

od każdego zapisobiorcy

10,00 zł

18. Za próbne naliczenie premii gwarancyjnej

za każdą dyspozycję

40,00 zł

-

bez opłat

14. Zmiana karty wzorów podpisów
15. Sporządzenie aneksu do umowy (opłaty nie pobiera się, jeżeli aneks sporządzany jest z inicjatywy Banku)

19. Przelew odsetek, kapitału lub odsetek i kapitału po zapadnięciu lokaty, wkładu oszczędnościowego gromadzonego systematcznie:
1) na rachunek prowadzony w BS
2) na rachunek prowadzony w innym banku

za każdy przelew

3,00 zł

3) w systemie SORBNET (przelew ekspresowy w systemie SORBNET) 4)

za każdy przelew

20,00 zł

za każdą książeczkę

15,00 zł

20. Za wydanie na życzenie Klienta odpisu (kserokopii) zlikwidowanej książeczki oszczędnościowej pozostającej w archiwum
1)

jeżeli Posiadacz/Współposiadacz odwołuje jednego pełnomocnika i jednocześnie ustanawia innego pełnomocnika, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata

2)

dotyczy rachunku wkładu oszczędnościowego gromadzonego systematycznie przez okres 10-letni w złotych "Grosz do Grosza"

3)

nie pobiera się opłaty za pierwszy list wysłany w danym miesiącu

4)

przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku

X/20
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TARYFA V

Elektroniczne kanały dostępu
Stawka
L.p.

Wyszczególnienie czynności

1

2

Tryb pobierania opłaty
3

Podstawowy
rachunek płatniczy
4

pozostałe
rachunki płatnicze
5

POWIADAMIANIE SMS (SERWIS SMS)
1. Abonament miesięczny (miesięczny limit komunikatów SMS do 10)

miesięcznie

3,00 zł

3,00 zł

za każdy SMS

0,30 zł

0,30 zł

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

za każdą zmianę

1,00 zł

1,00 zł

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

za każde dodanie

2,00 zł

2,00 zł

1. Udostępnienie usługi

-

bez opłat

bez opłat

2. Korzystanie z usługi

-

bez opłat

bez opłat

za każde potwierdzenie

5,00 zł

5,00 zł

za każdy rozpoczęty miesiąc

10,00 zł

10,00 zł

2. Za każdy kolejny SMS

USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
HASŁA JEDNORAZOWE

3. Potwierdzenie w formie papierowej dokonanej transakcji za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
4. Wydanie na życzenie Klienta historii rachunku

-

bez opłat

bez opłat

za każde odblokowanie

bez opłat

2,50 zł

za każde odblokowanie i wydanie haseł

bez opłat

5,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

za każdą instrukcję

5,00 zł

5,00 zł

1. Udostępnienie usługi

-

bez opłat

bez opłat

2. Wydanie identyfikatora, hasła dostępu

-

bez opłat

bez opłat

miesięcznie

10,00 zł

10,00 zł

1) wydanie pierwszego e-tokena

bez opłat

bez opłat

2) wydanie kolejnego e-tokena

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

5. Hasła jednorazowe - przesłanie SMS-em kodów do autoryzacji dyspozycji
6. Odblokowanie systemu
7. Odblokowanie systemu i ponowne wydanie haseł
8. Pobranie elektronicznej wersji Instrukcji użytkownika ze strony internetowej Banku
9. Przygotowanie przez Bank Instrukcji użytkownika w formie papierowej
E-TOKEN

3. Korzystanie z usługi
4. Opłata za e-token:

jednorazowo, za każdy e-token

3) wydanie w miejsce utraconego, uszkodzonego przez Klienta
4) wznowienie1)
5. Potwierdzenie w formie papierowej dokonanej transakcji za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
6. Wydanie na życzenie Klienta historii rachunku
7. Odblokowanie systemu
8. Odblokowanie systemu i ponowne wydanie haseł
9. Niezwrócenie e-tokena do Banku
10. Pobranie elektronicznej wersji Instrukcji użytkownika ze strony internetowej Banku
11. Przygotowanie przez Bank Instrukcji użytkownika w formie papierowej
1)

X/20

za każde potwierdzenie

5,00 zł

5,00 zł

za każdy rozpoczęty miesiąc

10,00 zł

10,00 zł
2,50 zł

za każde odblokowanie

bez opłat

za każde odblokowanie i wydanie haseł

bez opłat

5,00 zł

za każdy

100,00 zł

100,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

za każdą instrukcję

5,00 zł

5,00 zł

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

11

KLIENCI INDYWIDUALNI
Taryfa obowiązująca od
21 października 2020r.

TARYFA VI - Instrumenty płatnicze

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
w tym Podstawowego rachunku płatniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową)
Podstawowy
rachunek płatniczy
Wyszczególnienie czynności

L.p.

1

2

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Stawka
Mastercard/

Tryb pobierania opłaty

Visa/

Mastercard

Mastercard „młodzieżowa”2)/

4

Mastercard KKS Lech8)
5

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

za każdą kartę

bez opłat

20,00 zł

20,00 zł

za każdą kartę

bez opłat

-

bez opłat

0,00 zł12)
lub
20,00 zł7)
bez opłat

0,00 zł12)
lub
10,00 zł
bez opłat

-

0,00 zł13) lub 5,00 zł

-

2,00 zł

3

Visa „młodzieżowa”2) 9)
6

1. Wydanie karty płatniczej dla:
1) Posiadacza rachunku
za każdą kartę

2) Współposiadacza rachunku1)
3) osoby wskazanej1)
Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej, zastrzeżonej lub
2.
duplikatu w przypadku uszkodzenia
3.

Wznowienie karty płatniczej6), wydanie kolejnej karty płatniczej
Posiadaczowi, Współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej

4. Zastrzeżenie karty płatniczej
5. Obsługa karty debetowej: 3) 6)
1) rachunek ROR w pakiecie "FAJNE konto"

bez opłat

-

0,00 zł13) lub 5,00 zł
3,00 zł
2,00 zł - Visa „młodzieżowa”
-

za każdą zmianę

bez opłat

7,50 zł

7,50 zł

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,50 zł

1,50 zł

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

pięć rozliczonych wypłat
w miesiącu kalendarzowym
bez opłat, każda kolejna 3,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

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

bez opłat

3% min. 4,50 zł

2% min. 4,50 zł

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

nie dotyczy

10,00 zł

10,00 zł

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
8. płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego
EOG)

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

3,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

9. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

miesięcznie

2) rachunek ROR w pozostałych pakietach
3) Podstawowy rachunek płatniczy
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek
6.
Klienta
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)

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)4)

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich
EOG10))

X/20
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10. Wydanie:
1) pierwszego numeru PIN:
a) dostarczanego w formie wiadomości SMS:
- rachunek ROR w pakiecie "FAJNE konto"
za każdy numer PIN

- rachunek ROR w pozostałych pakietach6)
- Podstawowy rachunek płatniczy

-

bez opłat

bez opłat

-

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

-

-

-

10,00 zł

10,00 zł

-

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

-

-

-

2,00 zł

2,00 zł

-

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

-

-

-

10,00 zł

10,00 zł

-

6,00 zł

6,00 zł

bez opłat

-

-

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

b) dostarczanego drogą pocztową:
- rachunek ROR w pakiecie "FAJNE konto"
za każdy numer PIN

- rachunek ROR w pozostałych pakietach
- Podstawowy rachunek płatniczy
2) nowego numeru PIN:
a) dostarczanego w formie wiadomości SMS:
- rachunek ROR w pakiecie "FAJNE konto"

za każdy numer PIN

- rachunek ROR w pozostałych pakietach
- Podstawowy rachunek płatniczy
b) dostarczanego drogą pocztową:
- rachunek ROR w pakiecie "FAJNE konto"

za każdy numer PIN

- rachunek ROR w pozostałych pakietach
- Podstawowy rachunek płatniczy
11. Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB

za każdą zmianę

2) innych, niż wskazane w pkt 1)
12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) sieci SGB:
a) rachunek ROR w pakiecie "FAJNE konto"

-

1,00 zł

1,00 zł

b) rachunek ROR w pozostałych pakietach

-

bez opłat

bez opłat

za każde sprawdzenie

c) Podstawowy rachunek płatniczy

bez opłat

-

-

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

-

10,00 zł

10,00 zł

-

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

-

-

a) dostarczanego w formie elektronicznej

-

bez opłat

bez opłat

b) dostarczanego drogą pocztową

-

10,00 zł

10,00 zł

-

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

-

-

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG

nie dotyczy

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

3%

2) innych, niż wskazane w pkt 1)
13. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych:
1) rachunek ROR w pakiecie "FAJNE konto":
a) dostarczanego w formie elektronicznej
b) dostarczanego drogą pocztową

miesięcznie

2) rachunek ROR w pozostałych pakietach
3) Podstawowy rachunek płatniczy
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie Klienta:
1) rachunek ROR w pakiecie "FAJNE konto":

2) rachunek ROR w pozostałych pakietach
3) Podstawowy rachunek płatniczy
15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
16. Transakcja bezgotówkowa:

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej
do płatności bezgotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)
17.

X/20

Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie obcej innej
niż PLN

za każde zestawienie

za każdą przesyłkę

-

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji
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Karty walutowe (debetowe z funkcją zbliżeniową)
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

1

2

Mastercard
Mastercard
Mastercard
do Rachunku oszczędnościowego do Rachunku oszczędnościowego do Rachunku oszczędnościowego
w walucie: EUR
w walucie: USD
w walucie: GBP

3

4

5

6

1. Wydanie karty płatniczej

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2. Obsługa karty płatniczej

miesięcznie, za każdą kartę

1 EUR

1,50 USD

1 GBP

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

1 EUR

1 USD

1 GBP

1,50 EUR

2 USD

1 GBP

3% min. 1,50 EUR

3% min. 2 USD

3% min. 1 GBP

3% min. 1,50 EUR

3% min. 2 USD

3% min. 1 GBP

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

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)4)
5) w bankomatach za granicą
(poza terytorium państw członkowskich EOG10))

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

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
4. płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego
EOG)

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

1,50 EUR

2 USD

1 GBP

5. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

0,50 EUR

0,50 USD

0,50 GBP

za każdy numer PIN

1,50 EUR

2 USD

1 GBP

6. Wydanie nowego numeru PIN
7. Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB

1 EUR

1 USD

1 GBP

1,50 EUR

2 USD

1 GBP

0,25 EUR

0,30 USD

0,20 GBP

1 EUR

1 USD

1 GBP

0,50 EUR

0,60 USD

0,40 GBP

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

2) innych, niż wskazane w pkt 1)

za każdą zmianę

8. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)

za każde sprawdzenie

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

miesięcznie

10. Transakcja bezgotówkowa:

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej
do płatności bezgotówkowych
(na terytorium państwa członkowskiego EOG)

X/20
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Karty przedpłacone
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

1

2

3

4

za każdą kartę

20,00 zł

2. Zasilenie rachunku karty

-

bez opłat

3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty

-

30,00 zł

4. Zastrzeżenie karty

-

bez opłat

5. Obsługa karty debetowej (opłata miesięczna)

-

bez opłat

1. Wydanie karty płatniczej i numeru PIN

Mastercard

6. Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB

za każdą zmianę

2) innych, niż wskazane w pkt 1)
7. Wydanie nowego numeru PIN
Ekspresowe przesłanie numeru PIN (dostarczenie w ciagu 3 dni
8.
roboczych)
9. Wypłata gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)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)4)

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich
EOG10))
10. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego
EOG)
11. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

4,50 zł
7,00 zł

za każdy numer PIN

6,00 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

-

bez opłat

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

1,50 zł
5,00 zł

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

3% min. 4,50 zł

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

10,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

5,00 zł

-

bez opłat

12. Transakcja bezgotówkowa:
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

bez prowizji

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG

bez prowizji
-

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej
do płatności bezgotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)

X/20

bez prowizji

15

KLIENCI INDYWIDUALNI
Taryfa obowiązująca od
21 października 2020r.

Karty kredytowe
Visa/ Mastercard
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

1

2

3

umowy zawarte
do 30.11.2019r.
4

umowy zawarte
od 01.12.2019r.
5

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1. Wydanie karty płatniczej:
1) głównej
2) dołączonej
2. Obsługa karty kredytowej (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania karty)
1) z limitem kredytowym do 2.000 zł
2) z limitem kredytowym powyżej 2.000 zł do 5.000 zł
3) z limitem kredytowym powyżej 5.000 zł
Wydanie nowej karty z nowym numerem i PIN oraz dotychczasową datą
3.
ważności karty (replacement karty)
4. Wydanie duplikatu karty z PIN
5. Wznowienie karty

-

25,00 zł

rocznie, z góry za każdy rok
ważności karty (pierwszej i
wznowionych) 5)

55,00 zł

za każdą kartę

55,00 zł

25,00 zł

za każdą kartę

25,00 zł

25,00 zł

za każdą kartę

55,00 zł

50,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

3% min. 6,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 6,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 6,00 zł

3% min. 10,00 zł

75,00 zł

1) z limitem kredytowym do 2.000 zł
2) z limitem kredytowym powyżej 2.000 zł do 5.000 zł

25,00 zł

3) z limitem kredytowym powyżej 5.000 zł

75,00 zł

6. Zastrzeżenie karty
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)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)4)
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich
EOG10))
8.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty kredytowej do
płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego
EOG)

9. Zmiana PIN w bankomatach

50,00 zł

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

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

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

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł

4,50 zł

bez opłat

bez opłat

6,00 zł

6,00 zł

10. Wydanie nowego numeru PIN
1) dostarczanego w formie wiadomości SMS
2) dostarczanego drogą pocztową
11. Sprawdzenie salda w bankomacie
12. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN przesyłką kurierską
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
13. Zmiana limitu kredytowego
14. Minimalna kwota do zapłaty

za każdy numer PIN
za każde sprawdzenie

-

1,00 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

45,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

naliczana zgodnie z
regulaminem funkcjonowania
kart kredytowych i umową

5% min. 50,00 zł

5% min. 50,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

3% (nie dot. Mastercard)

3% (nie dot. Mastercard)

15. Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie
rozliczeniowym) lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach
określonych w umowie o kartę
16.

X/20

Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie obcej innej
niż PLN

1)

nie dotyczy kart "młodzieżowych"

2)

kart Visa "młodzieżowa" i Mastercard "młodzieżowa" nie wydaje się dla pakietu "FAJNE konto"
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3)

opłaty nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank

4)

pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

5)

opłaty są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty

6)

w przypadku kart wydanych/ wznowionych po 01.01.2018r. opłat nie pobiera się od posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w
Pakiecie DEBIUT w wieku do 20 roku życia, pod warunkiem:
1) wysyłki PIN w formie wiadomości SMS,
2) skorzystania/ korzystania przez posiadacza rachunku z usług bankowości elektronicznej - serwis internetowy,
3) braku sprzeciwu posiadacza rachunku wobec:
- przesyłania przez Bank informacji handlowych i marketingowych za pomocą wszystkich środków komunikacji elektronicznej,
zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- używania przez Bank do kontaktów z posiadaczem rachunku urządzeń końcowych, systemów wywołujących dla celów
marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

7)

opłata za wznowienie karty Mastercard z funkcją zbliżeniową w miejsce wycofanej z oferty karty Maestro wynosi 10 zł

8)

stawki obowiązują również do kart wydanych pod nazwami: MasterCard Debit, MasterCard Debit PayPass i MasterCard Debit PayPass KKS Lech

9)

stawki obowiązują również do kart wydanych pod nazwami: Visa Electron payWave, Visa Electron payWave „młodzieżowa” oraz kart Visa, Visa
„młodzieżowa” wznowionych w miejsce ww. kart

10)

państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

11)

po udostępnieniu usługi przez SGB-Bank S.A.

12)

dotyczy wznowienia karty dla Posiadacza/ Współposiadacza rachunku ROR w pakiecie "FAJNE konto"

13)

opłata za obsługę karty debetowej nie jest pobierana przez Bank w przypadku dokonania przez użytkownika karty w miesiącu poprzednim operacji
bezgotówkowych w łącznej kwocie 500 zł
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Ubezpieczenia kart płatniczych
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka

1

2

3

4

1. KARTY DEBETOWE
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)
b) wariant Gold (do kwoty 3.000,00 zł)
Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
a) wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 euro,
następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000,00 zł)
b) wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 euro,
następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000,00 zł)

1,45 zł
2,55 zł
miesięcznie

1,05 zł
2,95 zł

Pakiet Bezpieczna Karta i Bezpieczny Podróżnik:
2,05 zł
a) wariant Classic
4,75 zł
b) wariant Gold
UWAGA: warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny
Podróżnik
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.

Instrument płatniczy BLIK
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

1

2

3

4

1. Aktywacja BLIK

jednorazowo

0,00 zł

2. Użytkowanie BLIK

miesięcznie

0,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

0,00 zł

-

nie dotyczy

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

3. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków
spółdzielczych (po udostępnieniu przez Bank funkcjonalności)
2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1)
3) w bankomatach za granicą
4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

X/20
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Płatności mobilne BLIK

0,00 zł
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TARYFA VII

Kredyty i pożyczki
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka

1

2

3

4

1. Prowizja przygotowawcza (z wyłączeniem kredytów i pożyczek wymienionych w ust 2, 3 i 6):
1) do 1 roku

4,00%1)
naliczana od kwoty udzielonego kredytu*

2) powyżej 1 roku do 2 lat
3) powyżej 2 lat

5,00%1)
6,00%1)

* nie mniej niż 10,00 zł
1)

do dnia 31.12.2020r., dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny prowizja ulega obniżeniu o 1 p.p.

UWAGA: Stawki nie dotyczą kredytów konsumenckich, udzielanych w ramach produktów okazjonalnych i "Uniwersalnych", dla których wysokość stawek określana jest odrębną Uchwałą.
2. Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonych kredytów i kredytów/ pożyczek hipotecznych:
2,00%2)

1) kredyty mieszkaniowe
naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

2) kredyty na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych
3) pożyczki hipoteczne

2,00%2)

4) kredyty studenckie
2)

3.

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

naliczana od każdej wypłacanej
miesięcznej raty kredytu

0,75%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu*

2,00%3)

naliczana od kwoty odnowionego kredytu*

2,00%

naliczana od podwyższonej kwoty kredytu*

1,50%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu

0,00%

za każdą czynność

50,00 zł

za każde zgłoszenie

100,00zł + koszt opłat notarialnych

za każdą promesę, pobierana w dniu wydania promesy

150,00 zł

do dnia 31.12.2020r., dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny prowizja wynosi 1,50%

Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu w rachunku płatniczym
(kredyt odnawialny w ROR)
* nie mniej niż 30,00 zł
3)

do dnia 31.12.2020r., dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny prowizja wynosi 1,00%

4. Prowizja przygotowawcza za odnowienie kredytu w rachunku płatniczym na kolejne 12 m-cy
* nie mniej niż 30,00zł
5. Prowizja przygotowawcza za podwyższenie kwoty kredytu w rachunku płatniczym
* nie mniej niż 30,00zł
6. Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu EKOlogicznego
7. 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
Prowizja za sporządzenie promesy udzielenia kredytu (dotyczy kredytów i pożyczek zabezpieczonych
hipotecznie)
9. Prowizja za przesunięcie terminu płatności kredytu/ pożyczki:
8.

1) od udzielonej prolongaty spłaty kredytu/ pożyczki, raty kredytu/ pożyczki do 1 miesiąca:
a) z wydłużeniem okresu spłaty kredytu/ pożyczki poza termin określony w umowie

naliczana od prolongowanej kwoty, płatna jednorazowo*

b) nie powodującej wydłużenia okresu spłaty kredytu/ pożyczki określonego w umowie
* nie mniej niż 20,00 zł

X/20
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2) od udzielonej prolongaty spłaty kredytu/ pożyczki, raty kredytu/ pożyczki powyżej 1 miesiąca do 1 roku:
a) z wydłużeniem okresu spłaty kredytu/ pożyczki poza termin określony w umowie

naliczana od prolongowanej kwoty, płatna jednorazowo*

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

1,50%
1,00%

* nie mniej niż 40,00 zł
3) od udzielonej prolongaty spłaty kredytu/ pożyczki, raty kredytu/ pożyczki powyżej 1 roku do 2 lat:
a) z wydłużeniem okresu spłaty kredytu/ pożyczki poza termin określony w umowie

naliczana od prolongowanej kwoty, płatna jednorazowo*

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

2,50%
2,00%

* nie mniej niż 50,00 zł
4) od udzielonej prolongaty spłaty kredytu/ pożyczki, raty kredytu/ pożyczki powyżej 2 lat:
a) z wydłużeniem okresu spłaty kredytu/ pożyczki poza termin określony w umowie

naliczana od prolongowanej kwoty, płatna jednorazowo*

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

3,50%
3,00%

* nie mniej niż 60,00 zł
10. Za zwolnienie lub zmianę zabezpieczenia

za każdy aneks do umowy

100,00 zł

11. Zmiana innych postanowień umowy kredytowej (na wniosek Klienta) - z wyłączeniem prolongaty i zabezpieczenia
1) kredyty konusmenckie

za każdy aneks do umowy

2) pozostałe kredyty/pożyczki

0,00 zł
50,00 zł

12. Za wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki/ zastawu rejestrowego:
1) zezwolenie wydane po raz pierwszy

za każde zezwolenie

2) powtórne wydanie zezwolenia
13. Zgoda na bezciężarowe odłączenie działki
14. Za zawarcie umowy ugody

0,00 zł
50,00 zł

za każdą działkę

150,00 zł

naliczana od należności objętych ugodą

1,00% nie mniej niż 100,00 zł

15. Za wydanie odpisu (kserokopii) umowy o kredyt:
1) w trakcie trwania umowy o kredyt

za każdy odpis (kserokopię)

2) po spłacie kredytu
16. Za wydanie opinii o Kliencie na jego wniosek

za każdą opinię

30,00 zł
50,00 zł
100,00 zł

17. Za wydanie Klientom na ich wniosek zaświadczenia:
50,00 zł

1) stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów
2) o spłacie kredytu/pożyczki

za każde zaświadczenie

3) stwierdzające, iż Klient nie figuruje jako dłużnik

50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł

4) terminowości spłat kredytu/pożyczki
18. Za wydanie na wniosek Klienta opinii dotyczącej jego zdolności kredytowej:
1) do kwoty 500 000,00 zł

za każdą opinię

2) powyżej kwoty 500 000,00 zl

300,00 zł
500,00 zł

19. Opłata za sporządzenie i wysłanie:
1) upomnienia - nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym,w przypadku określonym
w umowie kredytu/ pożyczki

za każde upomnienie/ wezwanie

2) wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie kredytu/ pożyczki

wg rzeczywiście poniesionych kosztów,
nie więcej niż w cenniku Poczty Polskiej S.A.
wg rzeczywiście poniesionych kosztów,
nie więcej niż w cenniku Poczty Polskiej S.A.

UWAGA: Opłat za sporządzenie i wysłanie upomnienia i wezwania do zapłaty nie pobiera się od umów o:
1) kredyty konsumenckie, zawartych od 11.03.2016 r. (w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim),
2) kredyty/ pożyczki hipoteczne, zawartych od 22.07.2017r. (w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami).
20. Zawarcie umowy przejęcia długu
Sporządzenie, wydrukowanie, wysłanie na wniosek Kredytobiorcy/ Pożyczkobiorcy, kolejnego egzemplarza
21. harmonogramu do umowy kredytu konsumenckiego lub umowy kredytu/ pożyczki zabezpieczonego(ej)
hipotecznie zawartej z konsumentem
Za sporządzenie aneksu do umowy kredytu studenckiego wydłużającego okres kredytowania w związku z
22.
kontynuacją nauki

X/20

20

naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo

0,50% nie mniej niż 100,00 zł

-

bez opłat

-

bez opłat

KLIENCI INDYWIDUALNI
Taryfa obowiązująca od
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23. Opłata za czynności związane z przeprowadzeniem kontroli:
1) kredytowanej nieruchomości i/lub nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia - przed podpisaniem
umowy kredytowej,
2) na terenie budowy - przed wypłatą transzy kredytu,
3) kredytowanej nieruchomości potwierdzającej prawidłowe wykorzystanie środków kredytowych/
zaangażowanie środków własnych w inwestycję

za każdą kontrolę*

50,00 zł

za każdą przesyłkę

15,00 zł

* dotyczy kredytów udzielanych od 05.10.2020r.
24. Opłata za wysyłkę dokumentacji na rzecz lub w imieniu klienta (np. do sądu)

X/20
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TARYFA VIII

Pozostałe opłaty
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka

1

2

3

4

1. Zamiana krajowych znaków pieniężnych na inne nominały:
1) do 10 sztuk
2) powyżej 10 szt.

-

bez opłat

naliczana od wymienianej kwoty

0,50% nie mniej niż 2,00 zł

naliczana od wpłacanej kwoty

0,50% nie mniej niż 4,90 zł

2. Wpłaty gotówkowe (płaci wpłacający):
1) na rachunki bankowe w innych bankach
2) na rachunki bankowe w innych bankach realizowane w systemie Express Elixir

za każdą wpłatę

3) na rachunki bankowe w innych bankach realizowane w systemie Sorbnet
3. Wypłaty gotówkowe z konta "Zlecenie do wypłaty" - płaci pobierający

naliczana od wypłacanej kwoty

10,00 zł
20,00 zł
0,50% nie mniej niż 5,00 zł

4. Za dokonanie odpisu dowodu od wpłat kasowych
1) z podaniem daty realizacji dokumentu z ostatnich 12 miesięcy

10,00 zł
za każdy dokument

2) z podaniem daty realizacji dokumentu z lat ubiegłych

a) ostatnich 12 miesięcy

za każde przekazanie

b) wcześniejszego niż ostatnie 12 miesięcy
2) innemu bankowi/ instytucji kredytowej

15,00 zł
30,00 zł

3) bez podania daty realizacji dokumentu
5. 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) w oparciu o informacje z okresu:

20,00 zł

za każdy rozpoczęty rok

40,00 zł

za każde przekazanie

10,00 zł - 60,00 zł*

-

bez opłat

za każdą czynność

20,00 zł

* opłata pobierana jest na zasadzie wzajemności
UWAGA:
1) opłatę ponosi wnioskodawca,
2) opłaty nie pobiera się od osób, organów i instytucji zwolnionych z tej opłaty na mocy odrębnych przepisów prawa.
6. Blokada środków na jednym lub kilku rachunkach z tyt. zabezpieczenia jednej umowy zawieranej przez Posiadacza rachunku:
1) z Bankiem
2) z podmiotami lub innymi bankami
7. Za przechowywanie w depozycie bankowym:
1) książeczki oszczędnościowej

miesięcznie, za każdy dokument

2) innych papierów wartościowych (akcji, obligacji)
3) duplikatów kluczy jednostek - posiadaczy rachunków w Banku

miesięcznie, za każdy depozyt

4) duplikatów kluczy jednostek nie posiadających w Banku rachunków bankowych

5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł

UWAGA:
1) opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc,
2) opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytu
8. Udostępnienie skarbca nocnego (klucz do wrzutni)
1) opakowania służące do odprowadzania gotówki (np. woreczki do monet, portfele)

miesięcznie

15,00 zł

-

bez opłat

9. Zastrzeżenie/odwołanie zastrzeżenia w systemie DZ dokumentów potwierdzających tożsamość, rachunków:
1) klienta Banku

za każde zastrzeżenie

2) osoby nie związanej z Bankiem
10. Za przyjęcie zamówienia na wydanie podpisu elektronicznego
11. Udzielenie osobie fizycznej:
- poszukującej własnych rachunków lub
- która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywcom spadku,
zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych
12. Przyjęcie pełnomocnictwa lub oświadczenia klienta poza placówką Banku (na wniosek klienta)
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20,00 zł
30,00 zł

za każde zamówienie

20,00 zł

za każdą zbiorczą informację

20,00 zł

za każdą wizytę u klienta

50,00 zł

KLIENCI INDYWIDUALNI
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TARYFA IX - Produkty i usługi wycofane z oferty Banku
Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe)
wycofane z oferty Banku
L.p.

1

Wyszczególnienie czynności

2
1. Zastrzeżenie karty płatniczej
2. Obsługa karty debetowej1) 2)
1) rachunek ROR w pakiecie "FAJNE konto"
2) rachunek ROR w pozostałych pakietach
3. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta
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)

3)

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

karta mobilna Visa

3
-

4
bez opłat

5
bez opłat

miesięcznie
za każdą zmianę

nie dotyczy
3,00 zł
7,50 zł

0,00 zł5) lub 5,00 zł
2,00 zł
7,50 zł

-

bez opłat

bez opłat6)

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

1,50 zł

1,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 4))

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

10,00 zł

10,00 zł

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego
państwa członkowskiego EOG)

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

5,00 zł

5,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

1,00 zł

1,00 zł

za każdy numer PIN

2,00 zł

nie dotyczy

za każdy numer PIN

nie dotyczy
6,00 zł

10,00 zł
6,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł
7,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

za każde sprawdzenie

nie dotyczy
bez opłat
1,00 zł

1,00 zł
bez opłat
1,00 zł

6. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
7. Wydanie nowego numeru PIN
1) dostarczanego w formie wiadomości SMS
2) dostarczanego drogą pocztową
a) rachunek ROR w pakiecie "FAJNE konto"
b) rachunek ROR w pozostałych pakietach
8. Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)
9. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) sieci SGB
a) rachunek ROR w pakiecie "FAJNE konto"
b) rachunek ROR w pozostałych pakietach
2) innych, niż wskazane w pkt 1)

X/20

KARTY BEZ FUNKCJI
ZBLIŻENIOWEJ:
Maestro, Visa Electron/
Visa Electron "młodzieżowa"

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

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) (przy użyciu terminala POS) 3)

5.

Tryb pobierania opłaty
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10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych:
1) rachunek ROR w pakiecie "FAJNE konto":
a) dostarczanego w formie elektronicznej
b) dostarczanego drogą pocztową
2) rachunek ROR w pozostałych pakietach
11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta:
1) rachunek ROR w pakiecie "FAJNE konto":
a) dostarczanego w formie elektronicznej
b) dostarczanego drogą pocztową
2) rachunek ROR w pozostałych pakietach
12. Ekspresowe przesłanie numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
13. Transakcja bezgotówkowa:
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 członkowskiego EOG)

1)
2)

bez opłat
10,00 zł
2,58 zł

za każdą przesyłkę

nie dotyczy
nie dotyczy
2,58 zł
45,00 zł

bez opłat
10,00 zł
2,58 zł
nie dotyczy

-

bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
bez prowizji

za każde zestawienie

14. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż PLN
15.

nie dotyczy
nie dotyczy
2,58 zł

miesięcznie

Reaktywacja karty mobilnej - ponowne pobranie identyfikatora oraz kodu aktywacyjnego dla telefonu
(np. w przypadku zmiany aparatu w trakcie korzystania z karty)

bez prowizji

bez prowizji

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

3%
(nie dotyczy Maestro)

3%

za każdą reaktywację

nie dotyczy

10,00 zł

opłaty nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank
w przypadku kart wydanych/ wznowionych po 01.01.2018r. opłat nie pobiera się od posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Pakiecie DEBIUT w wieku do 20 roku życia, pod warunkiem:
1) wysyłki PIN w formie wiadomości SMS,
2) skorzystania/ korzystania przez posiadacza rachunku z usług bankowości elektronicznej - serwis internetowy,
3) braku sprzeciwu posiadacza rachunku wobec:
- przesyłania przez Bank informacji handlowych i marketingowych za pomocą wszystkich środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- używania przez Bank do kontaktów z posiadaczem rachunku urządzeń końcowych, systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego,

3)
4)

X/20

zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.
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

5)

opłata za obsługę karty debetowej nie jest pobierana przez Bank w przypadku dokonania przez użytkownika karty w miesiącu poprzednim operacji bezgotówkowych w łącznej kwocie 500 zł

6)

po udostępnieniu usługi przez SGB-Bank S.A.
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Rachunki oszczędnościowe z wkładami płatnymi na każde żądanie
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka

1

2
1. Prowadzenie rachunku płatniczego

3
-

4
bez opłat

2. Wpłata gotówki na rachunek dokonywana w placówce Banku

-

bez opłat

3. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce Banku

-

bez opłat

4. Polecenie przelewu wewnętrznego
5. Polecenie przelewu:

-

bez opłat
2,00 zł

1) na rachunek prowadzony w innym banku
za każdy przelew

3) na rachunek prowadzony w innym banku – realizowane w systemie Express Elixir

5,00 zł
20,00 zł

4) realizowane w systemie SORBNET (przelew ekspresowy w systemie SORBNET) 1)
za każdą dyspozycję

5,00 zł

1) wystawienie książeczki oszczędnościowej

-

bez opłat

2) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej

-

bez opłat

za książeczkę

10,00 zł

4) umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej

za każdą książeczkę

10,00 zł

5) przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)

za każdą dyspozycję

40,00 zł

6. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 2)
7. Obsługa książeczek oszczędnościowych:

3) wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej książeczki

8. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:
1) przyjęcie dyspozycji

za każdą dyspozycję

2) zmiana, odwołanie dyspozycji
9. Zmiana karty wzorów podpisów
10. Sporządzenie aneksu do umowy (opłaty nie pobiera się, jeżeli aneks sporządzany jest z inicjatywy Banku)
11. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, stanie oszczędności, obrotach
12. Wydanie na życzenie Klienta historii rachunku
13. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek Klienta:
1) z bieżącego roku kalendarzowego

15,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

za każdy aneks

10,00 zł

za każde zaświadczenie

30,00 zł

za każdy rozpoczęty miesiąc

10,00 zł

za każde zestawienie

2) z każdego poprzedniego roku

10,00 zł

20,00 zł
30,00 zł

14. Sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku gdy:
a) Klient określi datę dokonania operacji

za każdy dokument

b) Klient nie określi daty dokonania operacji

20,00 zł

za każde zestawienie

bez opłat

16. Realizacja spadku na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego wyroku sądu

od każdego spadkobiercy

15,00 zł

17. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci
18. Za wydanie na życzenie Klienta odpisu (kserokopii) zlikwidowanej książeczki oszczędnościowej pozostającej w
archiwum

od każdego zapisobiorcy

10,00 zł

za każdą książeczkę

15,00 zł

15. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

1)
2)

X/20

10,00 zł

przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku
jeżeli Posiadacz/ Współposiadacz odwołuje jednego pełnomocnika i jednocześnie ustanawia innego pełnomocnika, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata

25

