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Dział I. Postanowienia ogólne.
1. Bank Spółdzielczy w Chodzieży pobiera od uchodźców wojennych z Ukrainy prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe związane z prowadzonymi na ich
rzecz rachunkami płatniczymi i świadczonymi w ramach tych rachunków usługami, 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 – 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) 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,
4) pakiet – zdefiniowane w Taryfie w Tabeli I opłaty i prowizje pobierane od uchodźców wojennych z Ukrainy,
5) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia
przelewu w walucie obcej,
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 ust. 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,
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,
2
IV/22

3.
4.
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8.
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10.
11.

12.
13.

14) 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,
15) 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,
16) uchodźca wojenny z Ukrainy – cudzoziemiec, który przekroczył granicę Ukrainy po 23 lutego 2022r. w związku z prowadzonymi na terenie Ukrainy
działaniami wojennymi,
17) usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku
płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji
do rachunku,
18) wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub
w placówce dostawcy,
19) wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy,
20) 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,
21) wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub
w placówce dostawcy,
22) 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 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.
Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto, chyba że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
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 Taryfie, tj. niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, cyklicznie lub w innych
terminach wskazanych w poszczególnych Tabelach 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.
Bank nie pobiera opłat i prowizji za czynności i usługi:
1) niewymienione w niniejszej Taryfie a wykonywane w ramach rachunków, o których mowa w Tabeli I i Tabeli II,
2) 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.
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14. 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.
15. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej Taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się
w ofercie Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

Dział II. Usługi dla uchodźców wojennych z Ukrainy.
TABELA I Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

1

2

3

4

miesięcznie

0,00 zł

2. Wpłata gotówki

-

bez opłat

3. Wypłata gotówki

-

bez opłat

4. Polecenie przelewu wewnętrznego

-

bez opłat

5. Polecenie przelewu

-

bez opłat

6. Polecenie przelewu SEPA

-

bez opłat

7. Polecenie przelewu w walucie obcej

-

bez opłat

8. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

-

bez opłat

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

-

bez opłat

Tryb pobierania opłaty

Stawka

1. Prowadzenie rachunku płatniczego

Pakiet POMOC UKRAINIE

TABELA II Rachunek oszczędnościowy
L.p.

Wyszczególnienie czynności

1

2

3

4

miesięcznie

0,00 zł

2. Wpłata gotówki

-

bez opłat

3. Wypłata gotówki

-

bez opłat

4. Polecenie przelewu wewnętrznego

-

bez opłat

5. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

-

bez opłat

6. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

-

bez opłat

1. Prowadzenie rachunku płatniczego

TABELA III Elektroniczne kanały dostępu
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka

1

2

3

4

POWIADAMIANIE SMS (SERWIS SMS)
1. Abonament miesięczny (miesięczny limit komunikatów SMS do 10)
2. Za każdy kolejny SMS ponad limit
4
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miesięcznie

0,00 zł

-

bez opłat

L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka

1

2

3

4

1. Udostępnienie usługi

-

bez opłat

2. Korzystanie z usługi

miesięcznie

0,00 zł

3. Hasła jednorazowe - przesłanie SMS-em kodów do autoryzacji dyspozycji
4. Odblokowanie serwisu internetowego

-

bez opłat
bez opłat

5. Odblokowanie serwisu internetowego i ponowne wydanie indywidualnego hasła do serwisu internetowego

-

bez opłat

USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ - HASŁA JEDNORAZOWE

TABELA IV Instrumenty płatnicze
1. Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe z funkcją zbliżeniową)

3

Stawka
Visa
4

1. Wydanie karty płatniczej (nowa/ duplikat/ wznowienie)

-

bez opłat

2. Zastrzeżenie lub zablokowanie karty płatniczej

-

bez opłat

L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

1

2

3. Obsługa karty debetowej

miesięcznie

0,00 zł

4. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta

-

bez opłat

5. Wypłata gotówki w bankomatach lub kasach banków

-

bez opłat

-

bez opłat

7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
8. Wydanie nowego numeru PIN

-

bez opłat
bez opłat

9. Zmiana PIN

6.

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

-

bez opłat

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

-

bez opłat

11. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

-

bez opłat

-

bez prowizji
bez prowizji

-

bez prowizji

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji

3%

12. 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)
13. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż PLN

2. Instrument płatniczy BLIK
L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Płatności mobilne BLIK

1

2

3
miesięcznie

4
bez opłat
0,00 zł

1. Aktywacja BLIK
2. Użytkowanie BLIK
3. Opłata za wypłatę gotówki:
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Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Płatności mobilne BLIK

1)

2
w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych (po udostępnieniu przez Bank funkcjonalności)

3
-

4
bez opłat

2)

w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1)

-

bez opłat

3)

w bankomatach za granicą

-

nie dotyczy

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
5. Krajowa transakcja płatnicza

-

bez opłat
bez opłat

6. Zmiana limitu transakcyjnego

-

bez opłat

L.p.
1
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