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DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone dla
klientów indywidulanych w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim" zwaną dalej Taryfą.
2. Pojęcia stosowane w niniejszej Taryfie oznaczają:
1) Bank - Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim;
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 serwis internetowy (kanał WWW) i Serwis SMS;
3) EOG - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia;
5) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności hasło SMS;
6) pakiet taryfowy - zdefiniowane w Taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów.
3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych lub w walutach wymienialnych.
4. W przypadku transakcji płatniczych realizowanych w walucie obcej lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP
obowiązującego w dniu rozliczenia należnych opłat i prowizji. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych lub w walutach wymienialnych.
5. 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 gorsza w górę.
6. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
7. Wszelkie opłaty i prowizje 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 lub bezgotówkowej.
9. Opłaty i prowizje za czynności bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie opłaty/prowizji w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z jego
dyspozycją.
10. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
1) po wykonaniu dyspozycji lub na koniec dnia, w którym klient złożył dyspozycję,
2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, w terminach wskazanych w Taryfie,
3) zbiorczo - za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego,
4) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem.
11. Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez Bank.
12. Opłaty roczne pobrane z góry od klientów indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
13. Klienci indywidulani mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu:
1) Konto BRAWO - przeznaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 18 roku życia w pakiecie z bankowością elektroniczną,
2) Konto SMYK - przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 13 roku życia;
3) Konto JUNIOR - przeznaczonego dla klientów indywidualnych od ukończenia 13 do 18 roku życia (od 1 dnia miesiąca następującego po ukończeniu przez klienta 18 lat pakiet ulega przekształceniu na Konto BRAWO);
4) Konto STANDARD - przeznaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 18 roku życia;
5) Konto SENIOR - przeznaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia;
6) Konto TAK! - przeznaczonego dla nowych klientów indywidualnych powyżej 18 roku życia z dedykowaną kartą płatniczą, nieposiadających rachunku oszczędnościwo - rozliczeniowego w Banku;
7) Podstawowy rachunek płatniczy - przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia, które nie posiadają innego rachunku płatniczego.
14. Konto oszczędnościowe BRAWO przeznaczone jest dla klientów indywidualnych, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami czynnego pakietu taryfowego Konta BRAWO.
15. Rachunki walutowe przeznaczone są dla klientów indywidualnych, którzy są posiadaczami lub współposidaczami czynnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oferowanego w ramach dowolnego pakietu
taryfowego oferowanego w Banku.
16. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminie funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
17. 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.
18. Za operacje dewizowe pobiera się opłaty zgodnie z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne obowiązującą w SGB-Banku S.A.
19. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
1) wpłat na poczet spłat kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce;
2) wpłat na spłatę zobowiązań wobec Banku;
3) wpłat dokonywanych na rzecz podmiotów, z którymi Bank zawarł odrębne umowy o współpracy;
4) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności.
20. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej Taryfy wskazane są w regulaminach albo w umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku.
21. Stosowaną w Banku Taryfę podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.
§2
Przez określenia użyte w niniejszej Taryfie należy rozumieć:
1) kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”;
2) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;
3) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy
lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);
4) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę;
5) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy
u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro;
6) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
7) powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;
8) prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji
płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;
9) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach
rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej;
10) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium
innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;
11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa
członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taka wypłatę lub w placówce dostawcy;
12) wydanie karty płatniczej – usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;
13) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku
płatniczego płatnika;
14) 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;
15) 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;
16) wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
17) wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;
18) 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;
19) zlecenie stałe – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
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DZIAŁ II. PRODUKTY I USŁUGI W OFERCIE
ROZDZIAŁ 1. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYCH W PLN ORAZ RACHUNKÓW WALUTOWYCH
1.1. OPŁATY PODSTAWOWE - KONTO BRAWO, KONTO SMYK, KONTO JUNIOR, KONTO STANDARD, KONTO SENIOR
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI

1.
1)
2)
2.
1)

PROWADZENIE RACHUNKU
prowadzenie rachunku z kartą płatniczą
prowadzenie rachunku w pozostałych przypadkach
POLECENIE PRZELEWU
złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
a) polecenie przelewu wewnętrznego
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
c) szybka płatność w systemie PayByLink
d) przelew natychmiastowy
e) realizowane w systemie SORBNET
2) złożone w formie papierowej:
a) polecenie przelewu wewnętrznego 2)
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
c) przelew natychmiastowy
d) realizowane w systemie SORBNET
3. ZLECENIE STAŁE
1)

ustanowienie /modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej

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

ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w placówkach Banku
realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w Banku
realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w innych bankach
POLECENIE ZAPŁATY
złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika

3)
5.
1)
2)
6.
1)
2)
3)
4)
5)

odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści
zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
WPŁATY GOTÓWKOWE NA RACHUNEK
dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych Banku
dokonywane w placówce Banku przez osoby umocowane
WYPŁATY GOTÓWKI Z RACHUNKU
dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych Banku
dokonywane w placówce Banku - pierwsza i druga w miesiącu
dokonywane w placówce Banku – trzecia i kolejne w miesiącu 3)
niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu
dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów"

KONTO
BRAWO 1)

KONTO
SMYK

KONTO
JUNIOR

KONTO
STANDARD

KONTO
SENIOR

WIEK POSIADACZA
RACHUNKU >= 18

WIEK POSIADACZA
RACHUNKU < 13

WIEK POSIADACZA
RACHUNKU >= 13
oraz <18

WIEK POSIADACZA
RACHUNKU >= 18

WIEK POSIADACZA
RACHUNKU >= 60

miesięcznie, pobierana na 25-tego
każdego miesiąca

0,00 zł
15,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
8,90 zł

0,00 zł
6,50 zł

za każdy przelew

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

0,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

0,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

za każdy przelew

7,50 zł
7,50 zł
10,00 zł
35,00 zł

0,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

0,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

3,50 zł
5,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

3,50 zł
5,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł
1,00 zł

5,00 zł
0,00 zł
1,00 zł

za każdą dyspozycję
od każdego przelewu

0,00 zł
1,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

za każdą dyspozycję

5,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

5,00 zł

5,00 zł

za każdą wpłatę

0,00 zł
0,00 zł

nie dotyczy
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

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

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,20%
nie dotyczy

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,20%
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,20%
0,00 zł

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

5,00 zł

nie dotyczy

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł
3% min. 5,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

5,00 zł
3% min. 5,00 zł

5,00 zł
3% min. 5,00 zł

5,00 zł
3% min. 5,00 zł

TRYB POBIERANIA OPŁATY

za każdą dyspozycję

od każdego przelewu

za każdą wypłatę
od kwoty do wypłaty

6) dokonywane w bankomatach innych niż „Spółdzielczej Sieci Bankomatów" w kraju
7) dokonywane w bankomatach i kasach za granicą na terenie EOG
8) dokonywane w bankomatach i kasach za granicą poza terenem EOG
9)
10)
11)
7.
1)
2)
3)

dokonywane w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy użyciu terminala
POS)

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

dokonywane w kasach banków spoza Spółdzielczej Grupy Bankowej w kraju (przy
użyciu terminala POS)
dokonywane w ramach usługi Cashback
KARTA DEBETOWA (VISA, MASTERCARD)
wydanie/wznowienie karty płatniczej
duplikat karty / wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej
obsługa miesięczna:
a) w przypadku dokonania przez Klienta w miesiącu kalendarzowym transakcji
bezgotówkowych przy użyciu karty na łączną kwotę co najmniej 300,00 zł
b) w przypadku posiadania przez Klienta karty młodzieżowej do rachunku 4)

miesięcznie, pobierana do 5 dnia
roboczego

c) w pozostałym przypadku
4) transakcje bezgotówkowe
5) Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
6) Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w lit. a)
7) Wydanie pierwszego numeru PIN
8) Wydanie nowego numeru PIN
9) Zmiana PIN w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w lit. a)

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia operacji

2,50 zł

nie dotyczy

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

3% min. 5,00 zł

nie dotyczy

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

1,50 zł

nie dotyczy

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

0,00 zł
20,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

0,00 zł
20,00 zł

0,00 zł
20,00 zł

0,00 zł
20,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

8,90 zł
0,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

0,00 zł
0,00 zł

6,00 zł
0,00 zł

6,00 zł
0,00 zł

Mastercard - 0%

Mastercard - 0%

Mastercard - 0%

VISA - 3%

VISA - 3%

VISA - 3%

Mastercard - 0%
VISA - 3%

nie dotyczy

0,50 zł
1,00 zł
0,00 zł
6,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

0,50 zł
1,00 zł
0,00 zł
6,00 zł

0,50 zł
1,00 zł
0,00 zł
6,00 zł

0,50 zł
1,00 zł
0,00 zł
6,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł
7,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta w formie elektronicznej na adres
poczty e-mail

miesięcznie

0,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

11) Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta w formie papierowej listem zwykłym
12) Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie Klienta

za każde zestawienie
za każde zestawienie

5,00 zł
5,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

5,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
5,00 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

nie dotyczy

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

miesięcznie
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

10)

13) Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
8.
1)
2)
3)

BLIK
użytkowanie BLIK
opłata za wypłatę gotówki w bankomatach w kraju
opłata za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą

4) wyplata gotówki w ramach usługi cash back
5) krajowa transakcja płatnicza
9.
1)
2)
3)

za każde sprawdzenie
za każdy numer PIN
za każdy numer PIN

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za każdą transakcję, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

miesięcznie, pobierana w ostatnim
dniu każdego miesiąca

0,00 zł
0,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
2,50 zł

0,00 zł
2,50 zł

miesięcznie, pobierana w ostatnim
dniu każdego miesiąca
pierwszych 5 SMS w m-cu
za każdy kolejny SMS

1,49 zł

nie dotyczy

1,49 zł

1,49 zł

1,49 zł

0,00 zł
0,11 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

0,00 zł
0,11 zł

0,00 zł
0,11 zł

0,00 zł
0,11 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za każdy wyciąg

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 5)
autoryzacja przy użyciu aplikacji mobilnej
autoryzacja przy użyciu haseł SMS
powiadamianie SMS
a) Użytkowanie serwisu - opłata okresowa
b) Użytkowanie serwisu - informacja w postaci SMS

10. SPORZĄDZENIE WYCIĄGU BANKOWEGO
w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej / wysyłany na adres e-mail
2) w wersji papierowej odbierany w oddziale/wysyłany listem zwykłym
1)

3)
11.

w wersji papierowej odbierany w oddziale/wysyłany listem zwykłym, jeżeli klient
korzysta z elektronicznych kanałów dostępu

OPŁATY Z TYTUŁU PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH LUB PRZELEWÓW KRAJOWYCH W WALUCIE OBCEJ NA RACHUNEK W INNYM BANKU - OKREŚLONE WG STAWEK SGB-BANKU S.A., ZGODNIE Z AKTUALNĄ TARYFĄ
PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE OBOWIĄZUJĄCĄ W SGB-BANKU S.A.
1) Dodatkowym warunkiem otwarcia rachunku jest uruchomienie usługi bankowości elektronicznej.
2) Opłata nie jest pobierana w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami własnymi,
3) Opłata nie jest pobierana w przypadku niedostępności bankomatów należących do „Spółdzielczej Sieci Bankomatów".
4) Karta młodzieżowa wydawana jest Klientowi do 26 roku życia.
5) Opłatę nalicza się i pobiera łącznie dla wszystkich produktów Klienta w Banku (w szczególności rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, walutowych, oszczędnościowych, lokat terminowych, kredytów).
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1.2. OPŁATY PODSTAWOWE - RACHUNKI WALUTOWE
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI
1. PROWADZENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO
POLECENIE PRZELEWU WEWNĘTRZNEGO NA RACHUNKI PROWADZONE
W BANKU
3. WPŁATY GOTÓWKOWE NA RACHUNEK
1) dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych Banku
2) dokonywane w placówce Banku
4. WYPŁATY GOTÓWKI Z RACHUNKU
2.

1) dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych Banku
2) dokonywane w placówce Banku 1):
a) do kwoty 3.000,00 EUR/USD/GBP
b) powyżej kwoty 3.000,01 EUR/USD/GBP
3) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu
4) dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów"
dokonywane w bankomatach innych niż „Spółdzielczej Sieci Bankomatów"
5)
w kraju

TRYB POBIERANIA OPŁATY
miesięcznie

bez opłat

za każdą dyspozycję

bez opłat

za każdą wpłatę

bez opłat
bez opłat

za każdą wypłatę

bez opłat

za każdą wypłatę
od kwoty do wypłaty
od kwoty do wypłaty

0,00 zł
0,40%
0,20%
bez opłat
1,50 EUR, 2 USD,
1 GBP
1,50 EUR, 2 USD,
1 GBP

6) dokonywane w bankomatach i kasach za granicą na terenie EOG
7) dokonywane w bankomatach i kasach za granicą poza terenem EOG
8)

dokonywane w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy użyciu terminala
POS)

9)

dokonywane w kasach banków spoza Spółdzielczej Grupy Bankowej w kraju (przy
użyciu terminala POS)

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

3% min.,
odpowiednio: 1,50
EUR, 2 USD, 1 GBP
1 EUR, 1 USD,
1 GBP
3% min.
odpowiednio: 1,50
EUR, 2 USD, 1 GBP
0,5 EUR, 0,5 USD,
0,5 GBP

10) dokonywane w ramach usługi Cashback
5. KARTA DEBETOWA MASTERCARD
1) wydanie/wznowienie karty płatniczej
2) duplikat karty / wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej
3) obsługa miesięczna

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

miesięcznie, pobierana do 5 dnia
roboczego

4) transakcje bezgotówkowe

bez opłat
bez opłat
1 EUR, 1,5 USD,
1 GBP
bez opłat

5) Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
a) sieci SGB
za każde sprawdzenie
b) innych, niż wskazane w lit. a)

0,25 EUR, 0,30 USD,
0,20 GBP
1 EUR, 1 USD,
1 GBP

6) Wydanie pierwszego numeru PIN

za każdy numer PIN

bez opłat

7) Wydanie nowego numeru PIN

za każdy numer PIN

1,50 EUR, 2 USD,
1 GBP

8) Zmiana PIN w bankomatach:
1 EUR, 1 USD,
1 GBP

a) sieci SGB
za każdą zmianę

1,50 EUR, 2 USD,
1 GBP

b) innych, niż wskazane w lit. a)
9) Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
a) w formie papierowej za pośrednictwem poczty
b) w formie elektronicznej

miesięcznie, pobierana na 15-tego
każdego miesiąca

0,50 EUR, 0,60 USD,
0,40 GBP
bez opłat

6. SPORZĄDZENIE WYCIĄGU BANKOWEGO
w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej / wysyłany na adres e-mail
2) w wersji papierowej odbierany w oddziale/wysyłany listem zwykłym
1)

3)

bez opłat
za każdy wyciąg

bez opłat

w wersji papierowej odbierany w oddziale/wysyłany listem zwykłym, jeżeli klient
korzysta z elektronicznych kanałów dostępu

2,50 EUR, 2,50 USD,
2 GBP

OPŁATY Z TYTUŁU PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH LUB PRZELEWÓW KRAJOWYCH W WALUCIE OBCEJ NA RACHUNEK W INNYM
7. BANKU - OKREŚLONE WG STAWEK SGB-BANKU S.A., ZGODNIE Z AKTUALNĄ TARYFĄ PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI
BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE OBOWIĄZUJĄCĄ W SGB-BANKU S.A.
1) Kwotę, należy rozumieć jako sumę wszystkich operacji wypłat gotówkowych wykonanych danego dnia.

4

1.3. OPŁATY PODSTAWOWE - PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI
1.
1)
2)
2.
1)

PROWADZENIE RACHUNKU
prowadzenie rachunku z kartą płatniczą
prowadzenie rachunku w pozostałych przypadkach
POLECENIE PRZELEWU
złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
a) polecenie przelewu wewnętrznego

TRYB POBIERANIA OPŁATY

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

miesięcznie, pobierana na 25-tego
każdego miesiąca

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
5 dyspozycji
w miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
1,00 zł 1)
1,00 zł
10,00 zł

b) na rachunki prowadzone w innych bankach
za każdy przelew
c) szybka płatność w systemie PayByLink
d) przelew natychmiastowy
e) realizowane w systemie SORBNET

35,00 zł

2) złożone w formie papierowej:
a) polecenie przelewu wewnętrznego

b) na rachunki prowadzone w innych bankach

0,00 zł
5 dyspozycji
w miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
5,00 zł 1)

za każdy przelew

c) przelew natychmiastowy
d) realizowane w systemie SORBNET
3. ZLECENIE STAŁE
1)

ustanowienie /modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej

10,00 zł
35,00 zł

0,00 zł

za każdą dyspozycję

2) ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w placówkach Banku
3) realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w Banku

4) realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w innych bankach

4. 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 zapłaty
WPŁATY GOTÓWKOWE NA RACHUNEK
dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych Banku
dokonywane w placówce Banku przez osoby umocowane
WYPŁATY GOTÓWKI Z RACHUNKU
dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych Banku
dokonywane w placówce Banku - pierwsza i druga w miesiącu

5.
1)
2)
6.
1)
2)
3) dokonywane w placówce Banku – trzecia i kolejne w miesiącu 2)
4) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu
5) dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów"

6) dokonywane w bankomatach innych niż „Spółdzielczej Sieci Bankomatów" w kraju
7) dokonywane w bankomatach i kasach za granicą na terenie EOG
8) dokonywane w bankomatach i kasach za granicą poza terenem EOG
9)
10)
11)
7.
1)
2)
3)
4)

dokonywane w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy użyciu terminala
POS)

od każdego przelewu

za każdą dyspozycję
od każdego przelewu

0,00 zł
0,00 zł

za każdą dyspozycję

0,00 zł

za każdą wpłatę

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
od kwoty do wypłaty
0,20 %
0,00 zł
5 dokonanych wypłat
w miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
za każdą wypłatę, naliczana od
5,00 zł 1)
wypłacanej kwoty, pobierana w dniu
nie dotyczy
rozliczenia operacji
0,00 zł
za każdą wypłatę

dokonywane w kasach banków spoza Spółdzielczej Grupy Bankowej w kraju (przy
użyciu terminala POS)
dokonywane w ramach usługi Cashback
KARTA DEBETOWA MASTERCARD
wydanie/wznowienie karty płatniczej
duplikat karty / wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej
obsługa miesięczna
transakcje bezgotówkowe

5) Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
6) Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w lit. a)
7) Wydanie pierwszego numeru PIN
8) Wydanie nowego numeru PIN
9) Zmiana PIN w bankomatach:

5,00 zł
0,00 zł
5 dyspozycji
w miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
1,00 zł 1)

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
20,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia operacji

za każde sprawdzenie
za każdy numer PIN
za każdy numer PIN

bez opłat

0,50 zł
1,00 zł
0,00 zł
6,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł
7,00 zł

Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta w formie elektronicznej na adres
poczty e-mail

miesięcznie

0,00 zł

11) Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta w formie papierowej listem zwykłym
12) Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie Klienta

za każde zestawienie
za każde zestawienie

5,00 zł
5,00 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

miesięcznie
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w lit. a)
10)

13) Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
8.
1)
2)
3)

BLIK
użytkowanie BLIK
opłata za wypłatę gotówki w bankomatach w kraju
opłata za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą

4) wyplata gotówki w ramach usługi cash back
5) krajowa transakcja płatnicza
9.
1)
2)
3)

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł

za każdą transakcję, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł

miesięcznie, pobierana w ostatnim
dniu każdego miesiąca

0,00 zł
0,00 zł

miesięcznie, pobierana w ostatnim
dniu każdego miesiąca
pierwszych 5 SMS w m-cu
za każdy kolejny SMS

0,00 zł
0,11 zł

za każdy wyciąg

0,00 zł

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 3)
autoryzacja przy użyciu aplikacji mobilnej
autoryzacja przy użyciu haseł SMS
powiadamianie SMS
a) Użytkowanie serwisu - opłata okresowa
b) Użytkowanie serwisu - informacja w postaci SMS

1,49 zł

10. SPORZĄDZENIE WYCIĄGU BANKOWEGO
w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej / wysyłany na adres e-mail
2) w wersji papierowej odbierany w oddziale/wysyłany listem zwykłym
1)

3)

0,00 zł

w wersji papierowej odbierany w oddziale/wysyłany listem zwykłym, jeżeli klient
korzysta z elektronicznych kanałów dostępu

10,00 zł

OPŁATY Z TYTUŁU PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH LUB PRZELEWÓW KRAJOWYCH W WALUCIE OBCEJ NA RACHUNEK W INNYM
11. BANKU - OKREŚLONE WG STAWEK SGB-BANKU S.A., ZGODNIE Z AKTUALNĄ TARYFĄ PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI
BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE OBOWIĄZUJĄCĄ W SGB-BANKU S.A.
1) Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust. 2 pkt.1 lit.b), ust.2 pkt. 2 lit.b), ust. 3 pkt 4, ust. 6 pkt 6, ust. 6 pkt 7 oraz czynności określone w Taryfie prowizji i
opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne obowiązującą w SGB Banku S.A. Dział II Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1 Płatności w obrocie dewizowym pkt 4 i 5.
2) Opłata nie jest pobierana w przypadku niedostępności bankomatów należących do „Spółdzielczej Sieci Bankomatów".
3) Opłatę nalicza się i pobiera łącznie dla wszystkich produktów klienta w Banku (w szczególności rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, walutowych, oszczędnościowych, lokat terminowych, kredytów).
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1.4. OPŁATY PODSTAWOWE - RACHUNKI SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDZANIA (SKO), PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWYCH (PKZP) I RAD RODZICÓW
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI

1. PROWADZENIE RACHUNKU
2. POLECENIE PRZELEWU
1) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
a) polecenie przelewu wewnętrznego
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
c) szybka płatność w systemie PayByLink
d) przelew natychmiastowy
e) realizowane w systemie SORBNET
2) złożone w formie papierowej:
a) polecenie przelewu wewnętrznego
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
c) przelew natychmiastowy
d) realizowane w systemie SORBNET
3. ZLECENIE STAŁE
1)

ustanowienie /modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej

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

ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w placówkach Banku
realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w Banku
realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w innych bankach
POLECENIE ZAPŁATY
złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika

3)
5.
1)
2)
6.
1)
2)
3)
4)
5)

odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści
zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
WPŁATY GOTÓWKOWE NA RACHUNEK
dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych Banku
dokonywane w placówce Banku przez osoby umocowane
WYPŁATY GOTÓWKI Z RACHUNKU
dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych Banku
dokonywane w placówce Banku - pierwsza i druga w miesiącu
dokonywane w placówce Banku – trzecia i kolejne w miesiącu 1)
niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu
dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów"

TRYB POBIERANIA OPŁATY

SKO

PKZP

RADA RODZICÓW

miesięcznie, pobierana na 25-tego
każdego miesiąca

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za każdy przelew

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

za każdy przelew

0,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

0,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

0,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

za każdą dyspozycję
od każdego przelewu

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą wpłatę

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,20%
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,20%
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,20%
0,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł
3% min. 5,00 zł

5,00 zł
3% min. 5,00 zł

5,00 zł
3% min. 5,00 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

0,00 zł
20,00 zł

0,00 zł
20,00 zł

0,00 zł
20,00 zł

za każdą dyspozycję

od każdego przelewu

za każdą wypłatę
od kwoty do wypłaty

6) dokonywane w bankomatach innych niż „Spółdzielczej Sieci Bankomatów" w kraju
7) dokonywane w bankomatach i kasach za granicą na terenie EOG
8) dokonywane w bankomatach i kasach za granicą poza terenem EOG
dokonywane w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy użyciu terminala
9)
POS)
10)
11)
7.
1)
2)
3)

dokonywane w kasach banków spoza Spółdzielczej Grupy Bankowej w kraju (przy
użyciu terminala POS)
dokonywane w ramach usługi Cashback
KARTA DEBETOWA (VISA, MASTERCARD)
wydanie/wznowienie karty płatniczej
duplikat karty / wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej
obsługa miesięczna:
a) w przypadku dokonania przez Klienta w miesiącu kalendarzowym transakcji
bezgotówkowych przy użyciu karty na łączną kwotę co najmniej 300,00 zł

b) w pozostałym przypadku
4) transakcje bezgotówkowe
5) Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
6) Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w lit. a)
7) Wydanie pierwszego numeru PIN
8) Wydanie nowego numeru PIN
9) Zmiana PIN w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w lit. a)
Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta w formie elektronicznej na adres
10)
poczty e-mail
11) Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta w formie papierowej listem zwykłym
12) Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie Klienta
13) Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
8. BLIK
1) użytkowanie BLIK
2) opłata za wypłatę gotówki w bankomatach w kraju
3) opłata za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą
4) wyplata gotówki w ramach usługi cash back
5) krajowa transakcja płatnicza
9.
1)
2)
3)

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

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

Mastercard - 0%

Mastercard - 0%

Mastercard - 0%

VISA - 3%

VISA - 3%

VISA - 3%

0,50 zł
1,00 zł
0,00 zł
6,00 zł

0,50 zł
1,00 zł
0,00 zł
6,00 zł

0,50 zł
1,00 zł
0,00 zł
6,00 zł

za każdą zmianę

0,50 zł
1,00 zł

0,50 zł
1,00 zł

0,50 zł
1,00 zł

miesięcznie, pobierana do 5 dnia
roboczego

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia operacji

za każde sprawdzenie
za każdy numer PIN
za każdy numer PIN

miesięcznie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za każde zestawienie
za każde zestawienie
za każdą przesyłkę

5,00 zł
6,00 zł
45,00 zł

5,00 zł
6,00 zł
45,00 zł

5,00 zł
6,00 zł
45,00 zł

miesięcznie
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

miesięcznie, pobierana w ostatnim
dniu każdego miesiąca

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

miesięcznie, pobierana w ostatnim
dniu każdego miesiąca

1,49 zł

1,49 zł

1,49 zł

pierwszych 5 SMS w m-cu

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za każdy kolejny SMS

0,11 zł

0,11 zł

0,11 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za każdy wyciąg

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

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

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 2)
autoryzacja przy użyciu aplikacji mobilnej
autoryzacja przy użyciu haseł SMS
powiadamianie SMS
a) Użytkowanie serwisu - opłata okresowa
b) Użytkowanie serwisu - informacja w postaci SMS

10. SPORZĄDZENIE WYCIĄGU BANKOWEGO
w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej / wysyłany na adres e-mail
2) w wersji papierowej odbierany w oddziale/wysyłany listem zwykłym
1)

3)

11.

w wersji papierowej odbierany w oddziale/wysyłany listem zwykłym, jeżeli klient
korzysta z elektronicznych kanałów dostępu

OPŁATY Z TYTUŁU PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH LUB PRZELEWÓW KRAJOWYCH W WALUCIE OBCEJ NA RACHUNEK W INNYM BANKU - OKREŚLONE WG STAWEK SGBBANKU S.A., ZGODNIE Z AKTUALNĄ TARYFĄ PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE OBOWIĄZUJĄCĄ W SGB-BANKU S.A.
1) Opłata nie jest pobierana w przypadku niedostępności bankomatów należących do „Spółdzielczej Sieci Bankomatów".
2) Opłatę nalicza się i pobiera łącznie dla wszystkich produktów klienta w Banku (w szczególności rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, walutowych, oszczędnościowych, lokat
terminowych, kredytów).
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1.5. OPŁATY PODSTAWOWE - KARTY PRZEDPŁACONE
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI
1.
2.
3.
4.
5.

WYDANIE KARTY PŁATNICZEJ
ZASILENIE RACHUNKU KARTY
KWOTA MINIMALNA PIERWSZEJ WPŁATY NA RACHUNEK KARTY
OPŁATA ZA WYDANIE DUPLIKATU KARTY
OBSŁUGA MIESIĘCZNA:
a) w przypadku dokonania przez Klienta w miesiącu kalendarzowym transakcji
bezgotówkowych przy użyciu karty na łączną kwotę co najmniej 300,00 zł

TRYB POBIERANIA OPŁATY
za każdą kartę

25,00 zł
0,00 zł
30,00 zł
10,00 zł

za każdą kartę

miesięcznie, pobierana do 5 dnia
roboczego

b) w pozostałym przypadku
6. TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE
7. WYPŁATY GOTÓWKI Z RACHUNKU
1) dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów"

5)

dokonywane w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy użyciu terminala
POS)

0,00 zł
5,00 zł
za każdą wypłatę, naliczana od
wypłacanej kwoty, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

dokonywane w kasach banków spoza Spółdzielczej Grupy Bankowej w kraju (przy
użyciu terminala POS)
7) dokonywane w ramach usługi Cashback
6)

OPŁATA ZA PRZEWALUTOWANIE TRANSAKCJI DOKONANEJ W WALUCIE
8.
INNEJ NIŻ PLN
9. WYDANIE PIERWSZEGO NUMERU PIN
10. WYDANIE NOWEGO NUMERU PIN
11. ZMIANA PIN W BANKOMATACH:
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w lit. a)

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

2) dokonywane w bankomatach innych niż „Spółdzielczej Sieci Bankomatów" w kraju
3) dokonywane w bankomatach i kasach za granicą na terenie EOG
4) dokonywane w bankomatach i kasach za granicą poza terenem EOG

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

5,00 zł
3% min. 5,00 zł
2,50 zł
3% min. 5,00 zł
1,50 zł

naliczna od kwoty transakcji,
pobiernana w dniu rozliczenia
operacji

0%

za każdy numer PIN
za każdy numer PIN

0,00 zł
6,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł
7,00 zł

1.6. OPŁATY PODSTAWOWE - KARTY KREDYTOWE
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
OKRES WAŻNOŚCI KARTY
1. WYDANIE/WZNOWIENIE KARTY GŁÓWNEJ, DOŁĄCZONEJ
2. DUPLIKAT KARTY/WYDANIE NOWEJ KARTY W MIEJSCE ZASTRZEŻONEJ
3. OBSŁUGA KARTY KREDYTOWEJ:
a) w przypadku dokonania przez Klienta w miesiącu kalendarzowym transakcji
bezgotówkowych przy użyciu karty na łączną kwotę co najmniej 300,00 zł
b) w pozostałym przypadku
4. ZASTRZEŻENIE KARTY
5. WYPŁATY GOTÓWKI:
1) dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów"

TRYB POBIERANIA OPŁATY

48 miesięcy
0,00 zł
20,00 zł

za każdą kartę

0,00 zł

miesięcznie

7,90 zł
0,00 zł

za każdą kartę

3% min. 6,00 zł

2) dokonywane w bankomatach innych niż „Spółdzielczej Sieci Bankomatów" w kraju
3) dokonywane w bankomatach i kasach za granicą na terenie EOG
4) dokonywane w bankomatach i kasach za granicą poza terenem EOG
5)
6)
6.
7.
8.
9.

10.

dokonywane w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy użyciu terminala
POS)
dokonywane w kasach banków spoza Spółdzielczej Grupy Bankowej w kraju (przy
użyciu terminala POS)
TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE
WYDANIE PIERWSZEGO NUMERU PIN
WYDANIE NOWEGO NUMERU PIN
ZMIANA PIN W BANKOMATACH:
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w lit. a)
ZMIANA LIMITU KREDYTOWEGO

3% min. 6,00 zł
za każdą wypłatę, naliczana od
wypłacanej kwoty, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

OPŁATA ZA PRZEWALUTOWANIE TRANSAKCJI DOKONANEJ W WALUCIE
INNEJ NIŻ PLN

3% min. 6,00 zł
3% min. 7,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
6,00 zł

za każdy numer PIN
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

za każdą zmianę
naliczana zgodnie z regulaminem
funkcjonowania
kart kredytowych
11. MINIMALNA KWOTA DO ZAPŁATY
i umową
za każde zestawienie
12. PRZESŁANIE PONOWNEGO ZESTAWIENIA TRANSAKCJI NA ŻYCZENIE KLIENTA
13.

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA
Mastercard/ VISA

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji
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4,50 zł
4,50 zł
0,00 zł
5% min. 50,00 zł
5,00 zł
Mastercard - 0%
VISA - 3%

ROZDZIAŁ 2. OBSŁUGA KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
1.1. OPŁATY PODSTAWOWE - KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI

1. PROWADZENIE RACHUNKU

TRYB POBIERANIA OPŁATY
miesięcznie, pobierana na 25-tego
każdego miesiąca

2. POLECENIE PRZELEWU I WYPŁATA GOTÓWKI - DOWOLNA PIERWSZA TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM
1) polecenie przelewu złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej :
a) polecenie przelewu wewnętrznego
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
za każdy przelew
c) przelew natychmiastowy
d) realizowane w systemie SORBNET
2) polecenie przelewu złożone w formie papierowej:
a) polecenie przelewu wewnętrznego
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
za każdy przelew
c) przelew natychmiastowy
d) realizowane w systemie SORBNET
za wypłatę
3) wypłata gotówki z rachunku
od kwoty do wypłaty
4) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu
3. POLECENIE PRZELEWU I WYPŁATA GOTÓWKI - DRUGA I KOLEJNA TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM
1) polecenie przelewu złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej :
a) polecenie przelewu wewnętrznego
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
za każdy przelew
c) przelew natychmiastowy
d) realizowane w systemie SORBNET
2) polecenie przelewu złożone w formie papierowej:
a) polecenie przelewu wewnętrznego
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
za każdy przelew
c) przelew natychmiastowy
d) realizowane w systemie SORBNET
3) wypłata gotówki z rachunku
4) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu
4. SPORZĄDZENIE WYCIĄGU BANKOWEGO
w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej / wysyłany na adres e-mail
2) w wersji papierowej odbierany w oddziale/wysyłany listem zwykłym

EFEKT

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
35,00 zł
0,00 zł
0,20 %

0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
35,00 zł
0,00 zł
0,20 %

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

za każdą wypłatę

0,30% min. 10,00 zł

0,30% min. 10,00 zł

od kwoty do wypłaty

0,20 %

0,20 %

0,00 zł

0,00 zł

za każdy wyciąg

0,00 zł

0,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

1)

3)

BRAWO

w wersji papierowej odbierany w oddziale/wysyłany listem zwykłym, jeżeli klient
korzysta z elektronicznych kanałów dostępu

OPŁATY Z TYTUŁU PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH LUB PRZELEWÓW KRAJOWYCH W WALUCIE OBCEJ NA RACHUNEK W INNYM BANKU - OKREŚLONE
5. WG STAWEK SGB-BANKU S.A., ZGODNIE Z AKTUALNĄ TARYFĄ PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE
OBOWIĄZUJĄCĄ W SGB-BANKU S.A.

ROZDZIAŁ 3. OBSŁUGA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
1.1. OPŁATY PODSTAWOWE - RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI

TRYB POBIERANIA OPŁATY

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

miesięcznie, pobierana na 25-tego
każdego miesiąca

0,00 zł

za każdy przelew

0,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

1. PROWADZENIE RACHUNKU
1) prowadzenie rachunku
2. POLECENIE PRZELEWU
1) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej :
a) polecenie przelewu wewnętrznego
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
c) przelew natychmiastowy
d) realizowane w systemie SORBNET
2) złożone w formie papierowej:
a) polecenie przelewu wewnętrznego
b) na rachunki prowadzone w innych bankach

3.
4.
1)
2)
5.

c) przelew natychmiastowy
d) realizowane w systemie SORBNET
WPŁATY GOTÓWKOWE NA RACHUNEK
WYPŁATY GOTÓWKI Z RACHUNKU
dokonywane w placówce Banku
niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu
SPORZĄDZENIE WYCIĄGU BANKOWEGO

w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej / wysyłany na adres e-mail
2) w wersji papierowej odbierany w oddziale/wysyłany listem zwykłym

0,00 zł
5,00 zł

za każdy przelew

za każdą wpłatę

10,00 zł
35,00 zł
0,00 zł

za każdą wypłatę
od kwoty do wypłaty

0,00 zł
0,20 %

za każdy wyciąg

0,00 zł

1)

3)

0,00 zł

w wersji papierowej odbierany w oddziale/wysyłany listem zwykłym, jeżeli klient
korzysta z elektronicznych kanałów dostępu

10,00 zł

1.2. OPŁATY PODSTAWOWE - RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE WYMIENIALEJ
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI

TRYB POBIERANIA OPŁATY

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

miesięcznie, pobierana na 25-tego
każdego miesiąca

0,00 zł

za każdy przelew

0,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

1. PROWADZENIE RACHUNKU
1) prowadzenie rachunku
2. POLECENIE PRZELEWU
1) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej :
a) polecenie przelewu wewnętrznego
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
c) przelew natychmiastowy
d) realizowane w systemie SORBNET
2) złożone w formie papierowej:
a) polecenie przelewu wewnętrznego
b) na rachunki prowadzone w innych bankach

3.
4.
1)
2)
5.

c) przelew natychmiastowy
d) realizowane w systemie SORBNET
WPŁATY GOTÓWKOWE NA RACHUNEK
WYPŁATY GOTÓWKI Z RACHUNKU
dokonywane w placówce Banku
niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu
SPORZĄDZENIE WYCIĄGU BANKOWEGO

w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej / wysyłany na adres e-mail
2) w wersji papierowej odbierany w oddziale/wysyłany listem zwykłym

0,00 zł
5,00 zł

za każdy przelew

za każdą wpłatę

10,00 zł
35,00 zł
0,00 zł

za każdą wypłatę
od kwoty do wypłaty

0,00 zł
0,20%

za każdy wyciąg

0,00 zł

1)

3)

0,00 zł

w wersji papierowej odbierany w oddziale/wysyłany listem zwykłym, jeżeli klient
korzysta z elektronicznych kanałów dostępu

10,00 zł
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ROZDZIAŁ 4. OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Prowizja przygotowawcza 1)
a) udzielenie kredytu gotówkowego BRAWO
b) udzielenie kredytu gotówkowego
c) udzielenie kredytu gotówkowego na zakup nowego środka transportu
d) udzielenie kredytu gotówkowego Kredyt EKO
e) udzielenie/odnowienie kredytu w ROR
f) udzielenie kredytu mieszkaniowego
g) udzielenie kredytu konsolidacyjnego
h) udzielenie kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie
i) udzielenie pożyczki hipotecznej

OKRES KREDYTOWANIA

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

TRYB POBIERANANIA OPŁATY

do 60 miesięcy włącznie
do 60 miesięcy włącznie
powyżej 60 miesięcy
do 36 miesięcy włącznie
powyżej 36 miesięcy
do 120 miesięcy
do 60 miesięcy

0,00%
3,00%
3,00%
2,00%
2,00%
1,00%
1,50%
od 0,50% do 2,00%
od 1,00% do 3,00%
od 1,00% do 3,00%
od 1,00% do 3,00%
ustalana indywidualnie dla każdej akcji
promocyjnej od 0,00 do 9,99%

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu/kwoty odnowienia kredytu/kwoty
zwiększającej przyznany kredyt, płatna
jednorazowo przed postanowieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy a w
przypadku kredytu w ROR, w dniu
rozpoczynającym każdy kolejny rok
okresu kredytowania

0,00 zł

za każdy harmonogram

j) udzielenie kredytu gotówkowego w ramach akcji promocyjnych
2. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek Klienta
3. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki

od 0,00% do 0,50% za każdy rozpoczęty
naliczana od kwoty prolongowanej, płatna
miesiąc, nie więcej niż 3,00% nie mniej
jednorazowo
niż 100,00 zł

4. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej

od 0,50% do 3,00% nie mniej niż 100,00
zł

naliczano od kwoty długu, płatna
jednorazowo

5. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty

od 0,00% do 2,00% nie mniej niż 100.00
zł

naliczana od kwoty kredytu/pożyczki
pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo

100,00 zł

za każdą promesę

100,00 zł + VAT = 123,00 zł

za każdą opinię

10,00 zł + VAT = 12,30 zł
0,00 zł
50,00 zł + VAT = 61,50 zł

za każdy duplikat
za każdy dokument
za każdy duplikat

100,00 zł + VAT = 123,00 zł

za każdy wniosek

50,00 zł + VAT = 61,50 zł
70,00 zł + VAT = 86,10zł
30,00 zł + VAT = 36,90 zł
50,00 zł + VAT = 61,50 zł
0,00 zł

za każdy wniosek
za każdy wniosek
za każdy wniosek
za każdy wniosek
za każdą inspekcję

0,00 zł

naliczana od kwoty kredytu/pożyczki
spłacanej przedterminowo

19,70 zł

za każdy monit/upomnienie

50,00 zł + VAT = 61,50 zł
od 100,00 zł zgodnie z decyzją Dyrektora
Oddziału

za każde zaświadczenie

6. Za wydanie promesy kredytowej
7. Za wydanie opinii bankowej na wniosek Klienta
8. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki
9. Za sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub
10. Za sporządzenie i wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu
11. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki
12.
13.
14.
15.
16.

Opłata za sporządzenie wniosku o wpis/zmianę/wykreślenie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia
Opłata za sporządzenie wniosku o wpis/zmianę/wykreślenie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia z
Opłata za sporządzenie deklaracji PCC
Opłata za sporządzenie deklaracji PCC i dostarczenia jej do właściwego Urzędu Skarbowego
Inspekcja u Kredytobiorcy

17. Przedterminowa spłata kredytu
18. Za wysłanie upomnienia/monitu dla kredytów/pożyczek udzielonych do dnia 11 marca 2016 r.
19. Za wydanie Klientom- na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów
20. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie Klienta lub za Klienta

1) dla klientów indywidualnych zatrudnionych w instytucjach sektora finansowego stawka prowizji przygotowawczej wynosi 1,00 %
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za każdą czynność

DZIAŁ III. POZOSTAŁE OPŁATY
ROZDZIAŁ 1. OPERACJE KASOWE
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

TRYB POBIERANIA OPŁATY

PLACÓWKA

1) Wpłaty gotówkowe
a) na rachunek bankowy klienta indywidualnego prowadzony w Banku 1)

wszystkie

3,00 zł

b) na rachunek bankowy klienta instytucjonalnego prowadzony w Banku, w tym
JST 1)

wszystkie

0,3% (min. 5,00zł)

c) na rachunki starostwa powiatowego, dotyczące opłaty ewidencyjnej

wszystkie

0,00 zł

Piotrków Kuj, Bytoń,
Zbójno, Dąbrowa Biskupia,
Golub - Dobrzyń

1,00 % od kwoty min. 4,95 zł
max. 100,00 zł

d) na rachunki prowadzone w innych bankach

za każdą wpłatę, naliczana od
wpłaconej kwoty

pozostałe

0,50 % od kwoty min. 3,49 zł
max. 100,00 zł
bez opłat

e) na rachunki działalność pożytku publicznego

wszystkie

f) na rachunki prowadzone w innych bankach realizowane w formie przelewu
natychmiastowego

wszystkie

1 % od kwoty min. 10,00 zł
max. 100,00 zł

g) na rachunki prowadzone w innych bankach realizowane w systemie
SORBNET

wszystkie

1% od kwoty min. 50,00 zł

wszystkie

10,00 zł + VAT = 12,30 zł

wszystkie

0,00 zł

Wymiana krajowych znaków pieniężnych powyżej 10 szt., wymagających
2) liczenia, sortowania lub paczkowania dla klientów nie posiadających
rachunku w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim

naliczana i pobierana po
wykonaniu określonej czynności
od wymienianej kwoty

3) Skup i sprzedaż walut obcych
1) Dotyczy wpłat dokonywanych w placówkach Banku przez osoby trzecie (opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty).

ROZDZIAŁ 2. POZOSTAŁE USŁUGI
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Sporządzenie odpisu wyciągu na wniosek klienta:
1) wyciągu z rachunku
2) jednego dowodu do wyciągu stanowiącego podstawę księgowania
Ustanowienie/zmiana/odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania
2.
rachunkiem
Za przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku
3.
w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku
4.
w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
5. Realizacja dyspozycji spadkobierców
6. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
7.

Polecenie przelewu środków pieniężnych na rachunek wskazany przez
organ egzekucyjny

8.

Odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia płatniczego odwołanego
przez klienta

9. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku płatniczego
10. Ustanowienie blokady na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej
1) na rzecz Banku
2) na rzecz innych podmiotów
11.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Opłata za udzielenie zbiorczej informacji dotyczącej poszukiwań
rachunków poprzez Centralną Informację

TRYB POBIERANIA OPŁATY

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

za każdy miesiąc
za każdą dyspozycję

10,00 zł
10,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

za każdą dyspozycję

bez opłat

za każdą zmianę lub odwołanie

20,00 zł

od każdego spadkobiercy
za każdą dyspozycję

15,00 zł
15,00 zł

za każdy przelew

5,00 zł

za każdą dyspozycję

0,50%, nie mniej
niż 10,00 zł, nie
więcej niż 100,00 zł

za każde zaświadczenie

30,00zł + VAT =
36,90 zł

za każdą blokadę

bez opłat
30,00 zł

za każdą zbiorczą informację

30,00 zł + VAT =
36,90zł
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DZIAŁ IV. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY
ROZDZIAŁ 1. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYCH W PLN ORAZ RACHUNKÓW WALUTOWYCH
1.1. OPŁATY PODSTAWOWE - KONTO START, KONTO TAK!
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI

TRYB POBIERANIA OPŁATY

1.
1)
2)
2.
1)

PROWADZENIE RACHUNKU
prowadzenie rachunku z kartą płatniczą
prowadzenie rachunku w pozostałych przypadkach
POLECENIE PRZELEWU
złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
a) polecenie przelewu wewnętrznego
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
c) szybka płatność w systemie PayByLink
d) przelew natychmiastowy
e) realizowane w systemie SORBNET
2) złożone w formie papierowej:
a) polecenie przelewu wewnętrznego 1)
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
c) przelew natychmiastowy
d) realizowane w systemie SORBNET
3. ZLECENIE STAŁE
1)
2)
3)
4)
4.
1)
2)

ustanowienie /modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej
ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w placówkach Banku
realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w Banku
realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w innych bankach
POLECENIE ZAPŁATY
złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika

odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści
zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
5. WPŁATY GOTÓWKOWE NA RACHUNEK
1) dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych Banku
2) dokonywane w placówce Banku przez osoby umocowane
3)

3)
6.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

dokonywane w placówce Banku przez osoby trzecie (opłata pobierana od osoby
dokonującej wpłaty)
WYPŁATY GOTÓWKI Z RACHUNKU
dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych Banku
dokonywane w placówce Banku - pierwsza i druga w miesiącu

11)
7.
1)
2)
3)

KONTO
TAK!

miesięcznie, pobierana na 25tego każdego miesiąca

0,00 zł
3,00 zł

1,00 zł
nie dotyczy

za każdy przelew

0,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

0,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

za każdy przelew

3,50 zł
5,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

7,50 zł
7,50 zł
10,00 zł
35,00 zł

za każdą dyspozycję

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,00 zł
1,00 zł

za każdą dyspozycję
od każdego przelewu

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,20%
0,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
3% min. 5,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,20%
0,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
3% min. 5,00 zł

od każdego przelewu

za każdą wpłatę

za każdą wypłatę

2)

dokonywane w placówce Banku – trzecia i kolejne w miesiącu
niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu
dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów"
dokonywane w bankomatach innych niż „Spółdzielczej Sieci Bankomatów" w kraju
dokonywane w bankomatach i kasach za granicą na terenie EOG
dokonywane w bankomatach i kasach za granicą poza terenem EOG

9) dokonywane w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy użyciu terminala POS)
10)

KONTO
START

od kwoty do wypłaty

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

dokonywane w kasach banków spoza Spółdzielczej Grupy Bankowej w kraju (przy użyciu
terminala POS)
dokonywane w ramach usługi Cashback
KARTA DEBETOWA (VISA, MASTERCARD)
wydanie/wznowienie karty płatniczej
duplikat karty / wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej
obsługa miesięczna:
a) w przypadku dokonania przez Klienta w miesiącu kalendarzowym transakcji
bezgotówkowych przy użyciu karty na łączną kwotę co najmniej 300,00 zł

b) w przypadku posiadania przez Klienta karty młodzieżowej do rachunku
c) w pozostałym przypadku
4) transakcje bezgotówkowe
5) Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
6) Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w lit. a)
7) Wydanie pierwszego numeru PIN
8) Wydanie nowego numeru PIN
9) Zmiana PIN w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w lit. a)
10)

Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta w formie elektronicznej na adres poczty email

11)
12)
13)
8.
1)
2)
3)

Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta w formie papierowej listem zwykłym
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie Klienta
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
BLIK
użytkowanie BLIK
opłata za wypłatę gotówki w bankomatach w kraju
opłata za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą

4) wyplata gotówki w ramach usługi cash back
5) krajowa transakcja płatnicza

2,50 zł

2,50 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

0,00 zł
20,00 zł

0,00 zł
20,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 3)

0,00 zł
5,00 zł
0,00 zł

nie dotyczy
8,90 zł
0,00 zł

Mastercard - 0%

Mastercard - 0%

VISA - 3%

VISA - 3%

0,50 zł
1,00 zł
0,00 zł
6,00 zł

0,50 zł
1,00 zł
0,00 zł
6,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

miesięcznie, pobierana do 5
dnia roboczego

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

za każde sprawdzenie
za każdy numer PIN
za każdy numer PIN

miesięcznie

0,00 zł

0,00 zł

za każde zestawienie
za każde zestawienie
za każdą przesyłkę

5,00 zł
5,00 zł
45,00 zł

5,00 zł
5,00 zł
45,00 zł

miesięcznie
za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł

0,00 zł

za każdą transakcję, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2,50 zł

2,50 zł

miesięcznie, pobierana w
ostatnim dniu każdego miesiąca

1,49 zł

1,49 zł

pierwszych 5 SMS w m-cu
za każdy kolejny SMS

0,00 zł
0,11 zł

0,00 zł
0,11 zł

0,00 zł

0,00 zł

za każdy wyciąg

0,00 zł

0,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

4)
9. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

1) autoryzacja przy użyciu aplikacji mobilnej
2) autoryzacja przy użyciu haseł SMS
3) powiadamianie SMS
a) Użytkowanie serwisu - opłata okresowa
b) Użytkowanie serwisu - informacja w postaci SMS

miesięcznie, pobierana w
ostatnim dniu każdego miesiąca

10. SPORZĄDZENIE WYCIĄGU BANKOWEGO
w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej / wysyłany na adres e-mail
2) w wersji papierowej odbierany w oddziale/wysyłany listem zwykłym
1)

3)

w wersji papierowej odbierany w oddziale/wysyłany listem zwykłym, jeżeli klient korzysta z
elektronicznych kanałów dostępu

OPŁATY Z TYTUŁU PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH LUB PRZELEWÓW KRAJOWYCH W WALUCIE OBCEJ NA RACHUNEK W INNYM BANKU - OKREŚLONE
11. WG STAWEK SGB-BANKU S.A., ZGODNIE Z AKTUALNĄ TARYFĄ PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE
OBOWIĄZUJĄCĄ W SGB-BANKU S.A.
1) Opłata nie jest pobierana w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami własnymi, które mają przynajmniej jednego wspólnego posiadacza lub pełnomocnika (np. przelew
na lokatę, rachunek oszczędnościowy, spłatę kredytu).
2) Opłata nie jest pobierana w przypadku niedostępności bankomatów należących do „Spółdzielczej Sieci Bankomatów".
3) Dla Konta Tak warunkiem jest wykonanie minimum jednej transakcji bezgotówkowej w miesiącu (nie stosuje się warunku dokonania przez Klienta w miesiącu
kalendarzowym transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty na łączną kwotę co najmniej 300,00zł).
4) Opłatę nalicza się i pobiera łącznie dla wszystkich produktów Klienta w Banku (w szczególności rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, walutowych,
oszczędnościowych, lokat terminowych, kredytów).
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ROZDZIAŁ 2. KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI

1. PROWADZENIE RACHUNKU

TRYB POBIERANIA OPŁATY
miesięcznie, pobierana na 25tego każdego miesiąca

STANDARD

A'VISTA

0,00 zł

0,00 zł

2. POLECENIE PRZELEWU I WYPŁATA GOTÓWKI - DOWOLNA PIERWSZA TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM
1) polecenie przelewu złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
0,00 zł
a) polecenie przelewu wewnętrznego
0,00 zł
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
za każdy przelew
10,00 zł
c) przelew natychmiastowy
35,00 zł
d) realizowane w systemie SORBNET
2) polecenie przelewu złożone w formie papierowej:
0,00 zł
a) polecenie przelewu wewnętrznego
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
0,00 zł
za każdy przelew
10,00
zł
c) przelew natychmiastowy
35,00 zł
d) realizowane w systemie SORBNET
za wypłatę
0,00 zł
3) wypłata gotówki z rachunku
od kwoty do wypłaty
0,20 %
4) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu
3. POLECENIE PRZELEWU I WYPŁATA GOTÓWKI - DRUGA I KOLEJNA TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM
1) polecenie przelewu złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
10,00 zł
a) polecenie przelewu wewnętrznego
10,00 zł
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
za każdy przelew
10,00 zł
c) przelew natychmiastowy
35,00 zł
d) realizowane w systemie SORBNET
2) polecenie przelewu złożone w formie papierowej:
10,00 zł
a) polecenie przelewu wewnętrznego
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
10,00 zł
za każdy przelew
10,00 zł
c) przelew natychmiastowy
35,00 zł
d) realizowane w systemie SORBNET
3) wypłata gotówki z rachunku
za każdą wypłatę
0,30% min. 10,00 zł
4) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu
od kwoty do wypłaty
0,20 %
4. WPŁATA GOTÓWKI NA RACHUNEK
od kwoty do wpłaty
0,00 zł
5. SPORZĄDZENIE WYCIĄGU BANKOWEGO
w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej / wysyłany na adres e-mail
2) w wersji papierowej odbierany w oddziale/wysyłany listem zwykłym
1)

3)

0,00 zł
za każdy wyciąg

w wersji papierowej odbierany w oddziale/wysyłany listem zwykłym, jeżeli klient korzysta z
elektronicznych kanałów dostępu

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
0,00 zł
0,00 zł
10,00 zł
35,00 zł
0,50% min. 5,00 zł
0,20 %

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
35,00 zł
0,50% min. 5,00 zł
0,20 %
0,50% min. 5,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

OPŁATY Z TYTUŁU PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH LUB PRZELEWÓW KRAJOWYCH W WALUCIE OBCEJ NA RACHUNEK W INNYM BANKU - OKREŚLONE
6. WG STAWEK SGB-BANKU S.A., ZGODNIE Z AKTUALNĄ TARYFĄ PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE
OBOWIĄZUJĄCĄ W SGB-BANKU S.A.
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