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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 oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi
bankowe świadczone dla klientów instytucjonalnych 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, karta chipowa, PIN do karty chipowej;
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.
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. Prowizje i opłaty 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 dotyczące rachunku VAT pobierane są z rachunku rozliczeniowego dla którego został założony rachunek VAT, w tym również opłaty za realizację dyspozycji przelewu. Wysokość prowizji i opłat jest
analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego, dla którego jest prowadzony rachunek VAT.
11. 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.
12. Bank oferuje klientom instytucjonalnym następujące pakiety usług:
1) MINI BIZNES - dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
2) BIZNES STANDARD - dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz klientów instytucjonalnych i Jednostek Samorządów Terytorialnych wraz z ich podległymi jednostkami
organizacyjnymi;
3) BIZNES PLUS - dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz klientów instytucjonalnych;
4) 4BIZNES - dla osób prowadzących działalność gospodarczą, klientów instytucjonalnych oraz rolników indywidualnych;
5) MINI AGRO - dla rolników indywidualnych;
6) AGRO STANDARD - dla rolników indywidualnych;
7) AGRO PLUS - dla rolników indywidualnych;
8) WSPÓLNOTA - dla wspólnot mieszkaniowych;
9) NON-PROFIT - dla instytucji niekomercyjnych.
13. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminie funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
14. 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.
15. 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.
16. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
1) wpłat na poczet spłat kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów;
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.
17. W umowie strony mogą inaczej określić zasady i stawki pobieranych opłat.
18. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo w umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku.
19. Stosowana w Banku taryfę podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostepnienie w placówkach banku oraz na stronie internetowej Banku.
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DZIAŁ II. PRODUKTY I USŁUGI W OFERCIE
ROZDZIAŁ 1. OBSŁUGA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH W PLN ORAZ RACHUNKÓW WALUTOWYCH
1.1. OPŁATY PODSTAWOWE - KONTO 4BIZNES, KONTO BIZNES STANDARD, KONTO BIZNES PLUS, KONTO MINI BIZNES, KONTO WSPÓLNOTA, KONTO NON-PROFIT
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI
1.
1)
2)
3)

PROWADZENIE RACHUNKU
prowadzenie rachunku
prowadzenie rachunku VAT
prowadzenie rachunku pomocniczego

TRYB POBIERANIA OPŁATY

KONTO
4BIZNES 1)

KONTO
BIZNES STANDARD

KONTO
BIZNES PLUS

KONTO
MINI BIZNES

KONTO
WSPÓLNOTA

KONTO
NON-PROFIT

miesięcznie, pobierana na 6-tego
każdego miesiąca

44,00 zł
0,00 zł
10,00 zł

29,00 zł
0,00 zł
10,00 zł

49,00 zł
0,00 zł
10,00 zł

15,00 zł
0,00 zł
10,00 zł

10,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
20 w pakiecie, każdy
kolejny 1,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

2,00 zł

1,50 zł

0,00 zł

za każdy przelew

1,50 zł

1,50 zł

2,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

10,00 zł
35,00 zł

10,00 zł
35,00 zł

10,00 zł
35,00 zł

10,00 zł
35,00 zł

10,00 zł
35,00 zł

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 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)

odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja
treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

5,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

5,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

5,00 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

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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
5,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
0,00 zł
5,00 zł

za każdą dyspozycję
od każdego przelewu

0,00 zł
2,00 zł

0,00 zł
2,00 zł

0,00 zł
2,00 zł

0,00 zł
2,00 zł

0,00 zł
2,00 zł

0,00 zł
2,00 zł

za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

od każdego przelewu

5. WPŁATY GOTÓWKOWE NA RACHUNEK
1) dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych Banku
2) dokonywane w placówce Banku przez osoby umocowane

za każdą wpłatę

6. WYPŁATY GOTÓWKI Z RACHUNKU
1) dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych Banku
2) dokonywane w placówce Banku
3) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu
4) dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów"

za każdą wypłatę
od kwoty do wypłaty

5) dokonywane w bankomatach innych niż „Spółdzielczej Sieci Bankomatów" w kraju
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

10) dokonywane w ramach usługi Cashback
7.
1)
2)
3)

7) Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w lit. a)
8) Wydanie pierwszego numeru PIN
9) Wydanie nowego numeru PIN
10) Zmiana PIN w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w lit. a)
11) Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
12) Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie Klienta
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

0,15%

0,15%

0,00 zł

0,00 zł

0,50% min. 5,00 zł
lub negocjowane

0,50% min. 8,00 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

0,25% min. 5,00 zł

0,50% min. 5,00 zł

0,50% min. 5,00 zł
lub negocjowane

0,50% min. 8,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,20%
0,00 zł

0,20%
0,00 zł

0,20%
0,00 zł

0,20%
0,00 zł

0,20%
0,00 zł

0,20%
0,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 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

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

0,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

0,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

0,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

0,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

0,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

0,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 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%

Mastercard - 0%

Mastercard - 0%

Mastercard - 0%

VISA - 3%

VISA - 3%

VISA - 3%

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

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

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

miesięcznie, pobierana na 15-tego
każdego miesiąca

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

za każde zestawienie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

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

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
nie dotyczy

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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

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

0,00 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,09 zł

0,00 zł
0,09 zł

0,00 zł
0,09 zł

0,00 zł
0,09 zł

0,00 zł
0,09 zł

2,50 zł
99,00 zł

2,50 zł
99,00 zł

2,50 zł
99,00 zł

2,50 zł
99,00 zł

2,50 zł
99,00 zł

2,50 zł
99,00 zł

miesięcznie, pobierana do 5 dnia
roboczego

5) transakcje bezgotówkowe
6) Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

0,15%
0,50% min. 5,00 zł

0,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

KARTA DEBETOWA (VISA, MASTERCARD)
wydanie pierwszej karty
wydanie drugiej i kolejnej karty
wznowienie karty / duplikat karty / wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej

4) obsługa miesięczna

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

3)
9. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

1) autoryzacja przy użyciu aplikacji mobilnej
2) autoryzacja przy użyciu haseł SMS:
a) korzystanie z usługi
b) sporządzenie i wysłanie hasła jednorazowego w formie SMS - kodu
3) autoryzacja przy użyciu karty chipowej:
a) korzystanie z usługi
b) wydanie pierwszego i kolejnego zestawu kryptograficznego (karta+certyfikat)
c)odnowienie lub wydanie nowego certyfikatu przy wykorzystaniu posiadanej karty
d) niezwrócenie karty w przypadku rezygnacji z usługi lub rozwiązania umowy
e) wydanie pierwszego i kolejnego czytnika do kart chipowych
f) niezwrócenie czytnika w przypadku rezygnacji z usługi lub rozwiązania umowy
g) zmiana uprawnień na karcie chipowej
4) powiadamianie SMS
a) Użytkowanie serwisu - opłata okresowa
b) Użytkowanie serwisu - informacja w postaci SMS

miesięcznie, pobierana w ostatnim
dniu każdego miesiąca
pierwszych 10 SMS w miesiącu
za każdy kolejny SMS
miesięcznie
jednorazowo, za każdy zestaw
jednorazowo

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
za każdą zmianę

150,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
5,00 zł

150,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
5,00 zł

150,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
5,00 zł

150,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
5,00 zł

150,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
5,00 zł

150,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
5,00 zł

miesięcznie, pobierana w ostatnim
dniu każdego miesiąca

1,49 zł

1,49 zł

1,49 zł

1,49 zł

1,49 zł

1,49 zł

pierwszych 5 SMS w m-cu
za każdy kolejny SMS

0,00 zł
0,09 zł

0,00 zł
0,09 zł

0,00 zł
0,09 zł

0,00 zł
0,09 zł

0,00 zł
0,09 zł

0,00 zł
0,09 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

0,00 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

10,00 zł

10. SPORZĄDZENIE WYCIĄGU BANKOWEGO
1)

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
w wersji papierowej odbierany w oddziale/wysyłany listem zwykłym, jeżeli klient
korzysta z elektronicznych kanałów dostępu
OPŁATY Z TYTUŁU PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH LUB PRZELEWÓW
11. KRAJOWYCH W WALUCIE OBCEJ NA RACHUNEK W INNYM BANKU OKREŚLONE WG STAWEK SGB-BANKU S.A., ZGODNIE Z AKTUALNĄ TARYFĄ
3)

za każdy wyciąg

1) Dodatkowym warunkiem otwarcia rachunku jest uruchomienie usługi bankowości elektronicznej oraz wydanie karty płatniczej.
2) Opłata nie jest pobierana w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami własnymi, które posiadają przynajmniej jednego wspólnego właściciela lub pełnomocnika (np. przelew na lokatę, rachunek oszczędnościowy, spłatę kredytu).
3) Opłatę nalicza się i pobiera łącznie dla wszystkich produktów Klienta w Banku (w szczególności rachunków bieżących, walutowych, lokat terminowych, kredytów).
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1.2. OPŁATY PODSTAWOWE - KONTO MINI AGRO, KONTO AGRO STANDARD, KONTO AGRO PLUS, KONTO 4BIZNES
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI
1.
1)
2)
3)

PROWADZENIE RACHUNKU
prowadzenie rachunku
prowadzenie rachunku VAT
prowadzenie rachunku pomocniczego

TRYB POBIERANIA OPŁATY

miesięcznie, pobierana na 6-tego
każdego miesiąca

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 1)
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)

odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja
treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

5.
1)
2)
6.
1)

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

za każdy przelew

KONTO
MINI AGRO

KONTO
AGRO STANDARD

KONTO
AGRO PLUS

KONTO
4BIZNES 3)

10,00 zł
0,00 zł
10,00 zł

13,90 zł
0,00 zł
10,00 zł

19,00 zł
0,00 zł
10,00 zł

44,00 zł
0,00 zł
10,00 zł

0,00 zł
10 w pakiecie, każdy
kolejny 1,50 zł
10,00 zł
35,00 zł

0,00 zł
20 w pakiecie, każdy
kolejny 1,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

2,00 zł

1,50 zł

2,00 zł

1,50 zł

10,00 zł
35,00 zł

10,00 zł
35,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

5,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

5,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

5,00 zł
10,00 zł
35,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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
5,00 zł
5,00 zł

za każdą dyspozycję
od każdego przelewu

0,00 zł
2,00 zł

0,00 zł
2,00 zł

0,00 zł
2,00 zł

0,00 zł
2,00 zł

za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą wpłatę

0,00 zł
0,40% min. 8,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

od każdego przelewu

0,00 zł

0,00 zł

0,40% min. 8,00 zł

0,40% min. 5,00 zł

0,20%
0,00 zł

0,20%
0,00 zł

0,40% min. 5,00 zł
lub negocjowane
0,20%
0,00 zł

5) dokonywane w bankomatach innych niż „Spółdzielczej Sieci Bankomatów" w kraju

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

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

3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł

2) dokonywane w placówce Banku
3) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu
4) dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów"

dokonywane w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy użyciu terminala
8)
POS)
9)

za każdą wypłatę
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)

10) dokonywane w ramach usługi Cashback
7.
1)
2)
3)

KARTA DEBETOWA (VISA, MASTERCARD)
wydanie pierwszej karty
wydanie drugiej i kolejnej karty
wznowienie karty / duplikat karty / wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej

4) obsługa miesięczna

miesięcznie, pobierana do 5 dnia
roboczego

5) transakcje bezgotówkowe
6) Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
7) Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w lit. a)
8) Wydanie pierwszego numeru PIN
9) Wydanie nowego numeru PIN
10) Zmiana PIN w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w lit. a)
11) Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
12) Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie Klienta
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

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia operacji

za każde sprawdzenie
za każdy numer PIN
za każdy numer PIN

0,00 zł

0,00 zł
0,25% min. 5,00 zł
0,20%
0,00 zł

2,50 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

3% min. 5,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

0,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

0,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

0,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

0,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Mastercard - 0%

Mastercard - 0%

Mastercard - 0%

Mastercard - 0%

VISA - 3%

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

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

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

miesięcznie, pobierana na 15-tego
każdego miesiąca

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

za każde zestawienie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

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

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

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

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

miesięcznie, pobierana w ostatnim
dniu każdego miesiąca

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

0,00 zł

0,00 zł
0,09 zł

0,00 zł
0,09 zł

0,00 zł
0,09 zł

0,00 zł
0,00 zł

2,50 zł
99,00 zł

2,50 zł
99,00 zł

2,50 zł
99,00 zł

2,50 zł
99,00 zł

2)
9. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

1) autoryzacja przy użyciu aplikacji mobilnej
2) autoryzacja przy użyciu haseł SMS:
a) korzystanie z usługi
b) sporządzenie i wysłanie hasła jednorazowego w formie SMS - kodu
3) autoryzacja przy użyciu karty chipowej:
a) korzystanie z usługi
b) wydanie pierwszego i kolejnego zestawu kryptograficznego (karta+certyfikat)
c)odnowienie lub wydanie nowego certyfikatu przy wykorzystaniu posiadanej karty
d) niezwrócenie karty w przypadku rezygnacji z usługi lub rozwiązania umowy
e) wydanie pierwszego i kolejnego czytnika do kart chipowych
f) niezwrócenie czytnika w przypadku rezygnacji z usługi lub rozwiązania umowy
g) zmiana uprawnień na karcie chipowej
4) powiadamianie SMS
a) Użytkowanie serwisu - opłata okresowa
b) Użytkowanie serwisu - informacja w postaci SMS

miesięcznie, pobierana w ostatnim
dniu każdego miesiąca
pierwszych 10 SMS w miesiącu
za każdy kolejny SMS
miesięcznie
jednorazowo, za każdy zestaw
jednorazowo

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
za każdą zmianę

150,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
5,00 zł

150,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
5,00 zł

150,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
5,00 zł

150,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
5,00 zł

miesięcznie, pobierana w ostatnim
dniu każdego miesiąca

1,49 zł

1,49 zł

1,49 zł

1,49 zł

pierwszych 5 SMS w m-cu
za każdy kolejny SMS

0,00 zł
0,09 zł

0,00 zł
0,09 zł

0,00 zł
0,09 zł

0,00 zł
0,09 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

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10. SPORZĄDZENIE WYCIĄGU BANKOWEGO
1)

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
3)
11.

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

za każdy wyciąg

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) Opłata nie jest pobierana w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami własnymi, które posiadają przynajmniej jednego wspólnego właściciela lub pełnomocnika (np. przelew na lokatę, rachunek oszczędnościowy, spłatę kredytu).
2) Opłatę nalicza się i pobiera łącznie dla wszystkich produktów Klienta w Banku (w szczególności rachunków bieżących, walutowych, lokat terminowych, kredytów).
3) Dodatkowym warunkiem otwarcia rachunku jest uruchomienie usługi bankowości elektronicznej oraz wydanie karty płatniczej.
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1.3. OPŁATY PODSTAWOWE - RACHUNKI WALUTOWE
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI

1. PROWADZENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO
POLECENIE PRZELEWU WEWNĘTRZNEGO NA RACHUNKI PROWADZONE
2.
W BANKU
3. WPŁATY GOTÓWKOWE NA RACHUNEK
1) dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych Banku
2) dokonywane w placówce Banku
4. WYPŁATY GOTÓWKI Z RACHUNKU
1)
2)
3)
4)

dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych Banku
dokonywane w placówce Banku
niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu
dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów"

5)

dokonywane w bankomatach innych niż „Spółdzielczej Sieci Bankomatów"
w kraju

TRYB POBIERANIA OPŁATY

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

miesięcznie, pobierana na 6-tego
każdego miesiąca

15,00 zł

za każdą dyspozycję

bez opłat

za każdą wpłatę

bez opłat
0,50% min. 5,00 zł

za każdą wypłatę
od kwoty do wypłaty

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
miesięcznie, pobierana do 5 dnia
roboczego

3) obsługa miesięczna

bez opłat
0,50% min. 5,00 zł
0,20%

4) transakcje bezgotówkowe

bez opłat
bez opłat
1,5 EUR, 2 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:
a) sieci SGB
za każdą zmianę
b) innych, niż wskazane w lit. a)

1 EUR, 1 USD,
1 GBP
1,50 EUR, 2 USD,
1 GBP

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
1)

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
3)

bez opłat
za każdy wyciąg

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

bez opłat
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.

1.4. OPŁATY PODSTAWOWE - KARTY PRZEDPŁACONE
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI
1.
2.
4.
5.
6.
1)

WYDANIE KARTY PŁATNICZEJ
ZASILENIE RACHUNKU KARTY
OBSŁUGA KARTY
TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE
WYPŁATY GOTÓWKI Z RACHUNKU
dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów"

TRYB POBIERANIA OPŁATY
za każdą kartę
miesięcznie

dokonywane w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy użyciu terminala
5)
POS)
6)

3% min. 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)

OPŁATA ZA PRZEWALUTOWANIE TRANSAKCJI DOKONANEJ W WALUCIE
INNEJ NIŻ PLN

8. WYDANIE PIERWSZEGO NUMERU PIN
9. WYDANIE NOWEGO NUMERU PIN
10. ZMIANA PIN W BANKOMATACH:
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w lit. a)

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

7) dokonywane w ramach usługi Cashback
7.

25,00 zł
0,00 zł
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

1,50 zł
naliczana od kwoty transakcji,
pobierana 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
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1.5. OPŁATY PODSTAWOWE - KARTY KREDYTOWE
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

TRYB POBIERANANIA OPŁATY

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
miesięcznie
za każdą kartę

48 miesięcy
0,00 zł
75,00 zł
35,00 zł
5,00 zł
0,00 zł

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

OKRES WAŻNOŚCI KARTY
WYDANIE/WZNOWIENIE KARTY GŁÓWNEJ, DOŁĄCZONEJ
WYDANIE NOWEJ KARTY W MIEJSCE UTRACONEJ
DUPLIKAT KARTY
OBSŁUGA KARTY
ZASTRZEŻENIE KARTY
WYPŁATY GOTÓWKI:
dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów"

4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 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)
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)
11. ZMIANA LIMITU KREDYTOWEGO
12. MINIMALNA KWOTA DO ZAPŁATY

4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł

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

4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
6,00 zł

za każdy numer PIN
za każdy numer PIN

4,50 zł
4,50 zł
0,00 zł

za każdą zmianę
za każdą zmianę
naliczana zgodnie z regulaminem
funkcjonowania kart kredytowych
i umową

5% min. 50,00 zł

PRZESŁANIE PONOWNEGO ZESTAWIENIA TRANSAKCJI NA ŻYCZENIE
KLIENTA

za każde zestawienie

5,00 zł

OPŁATA ZA PRZEWALUTOWANIE TRANSAKCJI DOKONANEJ W WALUCIE
14.
INNEJ NIŻ PLN

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

0,00%

13.

1.6. OPŁATY PODSTAWOWE - KARTY ŚWIADCZENIOWE
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI
1.
2.
4.
5.
6.
1)

TRYB POBIERANIA OPŁATY
za każdą kartę

WYDANIE KARTY PŁATNICZEJ
ZASILENIE RACHUNKU KARTY
OBSŁUGA KARTY
TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE
WYPŁATY GOTÓWKI Z RACHUNKU
dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów"

miesięcznie

dokonywane w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy użyciu terminala
5)
POS)
6)

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)

OPŁATA ZA PRZEWALUTOWANIE TRANSAKCJI DOKONANEJ W WALUCIE
INNEJ NIŻ PLN

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

7) dokonywane w ramach usługi Cashback
7.

25,00 zł
0,00 zł
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

1,50 zł
naliczana od kwoty transakcji,
pobierana 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

TRYB POBIERANIA OPŁATY

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

miesięcznie, pobierana na 25-tego
każdego miesiąca

0,00 zł

8. WYDANIE PIERWSZEGO NUMERU PIN
9. WYDANIE NOWEGO NUMERU PIN
10. ZMIANA PIN W BANKOMATACH:
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w lit. a)

ROZDZIAŁ 2. OBSŁUGA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH
1.1. OPŁATY PODSTAWOWE - RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W ZŁOTYCH
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI
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.
1)

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

za każdy przelew

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

5,00 zł
10,00 zł
35,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

za każdą wpłatę

10,00 zł
35,00 zł
0,00 zł

za każdą wypłatę
od kwoty do wypłaty

0,00 zł
0,20 %

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
3)

5,00 zł
za każdy przelew

0,00 zł
za każdy wyciąg

0,00 zł
10,00 zł
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1.2. OPŁATY PODSTAWOWE - RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W WALUCIE WYMIENIALEJ
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI

TRYB POBIERANIA OPŁATY

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

miesięcznie, pobierana na 25-tego
każdego miesiąca

0,00 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.
1)

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

za każdy przelew

5,00 zł
10,00 zł
35,00 zł
0,00 zł
5,00 zł

za każdą wpłatę

10,00 zł
35,00 zł
0,00 zł

za każdą wypłatę
od kwoty do wypłaty

0,00 zł
0,20%

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
3)

0,00 zł
za każdy przelew

0,00 zł
za każdy wyciąg

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

0,00 zł
10,00 zł

1.3. OPŁATY PODSTAWOWE - RACHUNKI LOKACYJNE W ZŁOTYCH
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI

1. PROWADZENIE RACHUNKU

TRYB POBIERANIA OPŁATY

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

miesięcznie, pobierana na 25-tego
każdego miesiąca

0,00 zł

2. POLECENIE PRZELEWU - 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
od kwoty do wypłaty
3) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu
3. POLECENIE PRZELEWU - 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) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu
od kwoty do wypłaty
4. WYPŁATA GOTÓWKI Z RACHUNKU
za każdą wypłatę
5. SPORZĄDZENIE WYCIĄGU BANKOWEGO
w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem usług bankowości
1)
elektronicznej / wysyłany na adres e-mail
2) w wersji papierowej odbierany w oddziale/wysyłany listem zwykłym
3)

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

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

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
35,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
35,00 zł
0,20 %
0,50% min. 10,00 zł
0,00 zł

za każdy wyciąg

0,00 zł
10,00 zł

OPŁATY Z TYTUŁU PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH LUB PRZELEWÓW KRAJOWYCH W WALUCIE OBCEJ NA RACHUNEK W INNYM
6. 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.
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ROZDZIAŁ 3. OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

TRYB POBIERANANIA OPŁATY
- za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu/pożyczki, naliczana od wnioskowanej kwoty
kredytu/pożyczki, płatna w dniu złożenia wniosku

1.

Prowizja wstępna (aplikacyjna)

od 0,00% do 2,00%

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

2. Prowizja przygotowawcza:
a) udzielenie kredytu obrotowego

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

b) udzielenie kredytu obrotowego klęskowego
c) udzielenie kredytu inwestycyjnego
d) udzielenie kredytu inwestycyjnego "Unijny SGB"
e) udzielenie kredytu inwestycyjnego na zakup gruntów rolnych "MOJA ZIEMIA"

od 0,50% do 2,00%, nie mniej niż 50,00 zł

f) udzielenie kredytu inwestycyjnego "AGROPLUS"
g) udzielenie kredytu hipotecznego
h) udzielenie kredytu preferencyjnego z dopłatami ARiMR

3. Prowizja z tytułu gotowości

od 0,50%
od 0,50%
od 0,50%
od 0,50%
od 0,50%

do 2,00%, nie mniej niż 50,00 zł
do 2,00%, nie mniej niż 50,00 zł
do 2,00%, nie mniej niż 50,00 zł
do 2,00%, nie mniej niż 50,00 zł
do 3,00%, nie mniej niż 50,00 zł

naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów
odnawialnych), płatna jednorazowo przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

od 1,00% do 2,00% zgodnie z aktualnie
obowiązującą umową z ARiMR

od 0,00% do 1,00% (w stosunku rocznym)

- w przypadku kredytów nieodnawialnych: naliczana w stosunku rocznym od kwoty niewykorzystanego
kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy, za ilość dni w których Bank pozostawał w gotowości do
wypłaty kredytu w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu, płatna w dniu wykorzystania
niewykorzystanej kwoty kredytu
- w przypadku kredytów odnawialnych: naliczana od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji
, a kredytem wykorzystanym, za każdy dzień niewykorzystania, pobierana na koniec miesiąca

0,00%

- naliczana od kwoty spłaconej przed terminem spłaty określonym w harmonogramie spłat, płatna w dniu
dokonania przedterminowej spłaty kredytu (pobierana dla przedterminowych spłat dokonywanych wcześniej
niż 14 dni od daty umownej zapadalności zobowiązania) - dotyczy kredytów nieodnawialnych

od 0,00% do 0,50% za każdy rozpoczęty
miesiąc

naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo

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

od 0,50% do 2,00%

naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo

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

od 0,00% do 0,50%

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

100,00 zł + VAT = 123,00 zł

za każde zaświadczenie

4. Prowizja rekompensacyjna

5. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki

8.

Za wydanie Klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu
kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik:

9. Za wydanie opinii bankowej o Kliencie na jego wniosek (w zależności od stopnia złożoności):
a) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą

100,00 zł + VAT = 123,00 zł

b) dla podmiotów gospodarczych

200,00 zł + VAT = 246,00 zł
100,00 zł
20,00 zł + VAT = 24,60 zł

10. Za wydanie promesy kredytowej
11. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki
Za sporządzenie i wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki,
12.
zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia
13. Za sporządzenie i wysłanie monitu/ upomnienia (każdy egzemplarz)
14. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek i/lub raty (rat) kredytu
15. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki
Sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki, zastawu rejestrowego lub
16.
przewłaszczenia
17. Inspekcja u Kredytobiorcy
18. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na zlecenie Klienta lub za Klienta
19. Kurier na życzenie klienta

za każdą opinię
za każdą promesę
za każdy duplikat

30,00 zł + VAT = 36,90 zł

za każdy duplikat

30,00 zł

za każde upomnienie/monit

30,00 zł

za każde wezwanie

100,00 zł + VAT = 123,00 zł

za każdy wniosek

30,00 zł + VAT = 36,90 zł

za każdy wniosek

0,00 zł

za każdą inspekcję

od 30,00zł - zgodnie z decyzją Dyrektora
Oddziału

za każdą czynność

Zgodnie z poniesionymi kosztami przez Bank +
VAT

za każda czynność

ROZDZIAŁ 4. GWARANCJE, PORĘCZENIA, REGWARANCJE, AWALE
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Prowizja za udzielenie od kwoty udzielonej gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu lub od
kwoty czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu (pobierana za każdy rozpoczęty
1.
miesięczny, kwartalny, roczny lub za cały okres ważności zobowiązania), dla okresów
dłuższych niż 3 lata istnieje możliwość zastosowania innej stawki prowizji
2. Z tytułu zmiany warunków gwarancji, poręczenia, regwarancji

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
od 2,00 %, nie mniej niż 100,00 zł
od 1,00 %, nie mniej niż 50,00 zł
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TRYB POBIERANANIA OPŁATY
z tytułu wystawienia gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu, pobierana od kwoty czynnej
gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu, naliczana i płatna z góry w pierwszym dniu okresu
prowizyjnego (ustala się miesięczne lub kwartalne okresy prowizyjne) lub jednorazowo w pierwszym
dniu okresu prowizyjnego
za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji

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

TRYB POBIERANANIA OPŁATY

1. Wpłaty gotówkowe
a) na rachunek bankowy klienta indywidualnego prowadzony w Banku 1)
b) na rachunek bankowy klienta instytucjonalnego prowadzony w Banku, w tym
JST 1)

c) na rachunki prowadzone w innych bankach

za każdą wpłatę, naliczana od
wpłaconej kwoty

PLACÓWKA

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

wszystkie

2,00 zł

wszystkie

0,3% (min. 5,00zł)

Piotrków Kuj, Bytoń,
Zbójno, Dąbrowa Biskupia

1% od kwoty min. 4,65 zł max
100,00 zł

pozostałe

1% od kwoty min. 3,49 zł max
100,00 zł
bez opłat

d) na rachunki działalność pożytku publicznego

wszystkie

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

wszystkie

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

f) 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, chyba że umowa o prowadzenie rachunku stanowi
inaczej).

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
3. Za zmianę karty wzorów podpisów
4. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego
5. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego
6. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów
7.

Za sporządzenie i wysłanie upomnienia/wezwania do zapłaty z powodu
przekroczenia salda

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego
8.
dokumentu

TRYB POBIERANANIA OPŁATY

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

za każdy miesiąc
za każdą dyspozycję

5,00 zł
5,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

za każdą realizację
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

10,00 zł
15,00 zł
0,50 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

za każdy monit/wezwanie do
zapłaty

30,00 zł

za każdą realizację

1 % kwoty
przekazywanej nie
mniej niż 30,00 zł i
nie więcej niż
200,00 zł

za każde wezwanie/monit

30,00 zł

uwaga: prowizję pobiera się z rachunku dłużnika po pełnej realizacji tytułu
wykonawczego

Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia
9.
w przypadkach określonych w umowie o kartę kredytową
10. Realizacja dyspozycji spadkobierców
Odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia płatniczego odwołanego
11.
przez klienta
12. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku płatniczego
13. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej
1) na rzecz Banku
2) na rzecz innych podmiotów
14.

Opłata za udzielenie zbiorczej informacji dotyczącej poszukiwań
rachunków poprzez Centralną Informację

od każdego spadkobiercy

15,00 zł

za każdą dyspozycję

0,50%, nie mniej
niż 20,00 zł, nie
więcej niż 500,00 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

jednorazowo, przy uruchomieniu
usługi

indywidualnie
ustalana z klientem

15. Usługa płatności masowych
1) opłata aktywacyjna za udostepnienie usługi
2) opłata za korzystanie z usługi
3) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny
16. Platforma walutowa

miesięcznie, pobierana w ostatnim
dniu
za każdą wpłatę
miesięcznie

200,00 zł
indywidualnie
ustalana z klientem
bez opłat
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