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I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. „Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie”, zwana dalej „Taryfą”, dotyczy prowizji i opłat bankowych 

pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie od osób fizycznych. 

2. Przez określenia użyte w Taryfie należy rozumieć: 

1) Bank – Bank Spółdzielczy w Wołczynie oraz jego jednostki organizacyjne; 

2) osoba fizyczna – osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych, nieprowadzącą działalności gospodarczej; 

3) państwo członkowskie EOG - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

4) ROR – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym w Wołczynie; 

5) SGB – Spółdzielczą Grupę Bankową, którą tworzą SGB-Bank Spółka Akcyjna i zrzeszone banki spółdzielcze. 

3. Stawki prowizji lub opłat podawane w Taryfie, wyrażone są w złotych (z wyjątkiem stawek prowizji i opłat dla kart Mastercard do rachunków oszczędnościowych w walutach 

wymienialnych EUR/USD/GBP, które wyrażone są w walucie danego rachunku) lub w wartościach procentowych kwoty operacji. 

4. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, chyba, że strony umówiły się inaczej. 

5. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez wpłatę gotówki albo polecenie przelewu. 

6. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji lub opłaty w 

ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 

7. Prowizje i opłaty od posiadaczy rachunków prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej z zastrzeżeniem, że: 

1) dopuszcza się możliwość okresowego pobierania prowizji i opłat od powtarzalnych operacji, jeżeli strony tak uzgodnią, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu; 

2) opłaty za dokonywane przez Bank czynności o charakterze okresowym (np. prowadzenie rachunków), pobiera się za okres, którego te opłaty dotyczą, najdalej do końca danego 

miesiąca, z zastrzeżeniem pkt 11. 

8. Nie pobiera się prowizji od: 

1) wpłat gotówki na lokaty i wkłady terminowe prowadzone w Banku; 

2) wpłat gotówki związanych ze spłatą zobowiązań wobec Banku (w tym kredytów/pożyczek i odsetek od kredytów/pożyczek). 

9. Niezależnie od prowizji i opłat, pobiera się również: 

1) zryczałtowane opłaty stanowiące pokrycie ponoszonych przez Bank kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych w obrocie krajowym i zagranicznym; 

2) prowizje i opłaty za rzecz banków (krajowych i zagranicznych) pośredniczących w wykonywaniu zlecenia, zgodnie z taryfami tych banków lub według odrębnie zawartych 

porozumień. 

10. Kwoty prowizji i opłat pobieranych w złotych podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy na następujących zasadach: kwoty poniżej 0,5 grosza pomija się, a od 0,5 grosza włącznie 

zaokrągla się do pełnego grosza w górę.  

11. Opłaty dotyczące rachunku w walutach wymienialnych, pobiera się w kwocie stanowiącej równowartość opłaty wyrażonej w złotych, przeliczonej na daną walutę tego rachunku według 

kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu pobrania opłaty, zgodnie z Taryfą, chyba, że postanowienia zawartej umowy rachunku stanowią inaczej. 

12. Prowizje i opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank, a opłaty i prowizje uiszczone z góry są 

zwracane w części za niewykorzystany okres. 

13. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku. 

14. Bank poza indywidualnym informowaniem klientów, dodatkowo podaje do publicznej wiadomości informacje o wysokości pobieranych prowizji i opłat bankowych, poprzez wywieszenie 

Taryfy na tablicach ogłoszeń, w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku (www.bswolczyn.pl). 

15. Przez inne określenia użyte w 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); 

http://www.bswolczyn.pl/
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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 taką 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 telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności 

sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku; 

19) 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; 

20) 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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II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWE (ROR), TERMINOWE LOKAT I WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH ORAZ RACHUNKI 

OSZCZĘDNOŚCIOWE 

A. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) 

L.p. Wyszczególnienie czynności 

Tryb 

pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 

ROR 

junior 

ROR 

młodzieżowy 

ROR 

standard 

ROR  

e-konto 

ROR  

e-zero*** 

ROR 

mini 

ROR 

VIP 

ROR 

emerytu

ra 

ROR 

„Konto za 

złotówkę”* 

ROR 

„Konto 

TAK!”** 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie bez opłat bez opłat 9,- 9,- 

bez opłat z 

kartą 

debetową 

3,- 25,- 7,- 1,- 4,- 

2. Wpłata gotówki dokonywana na 

rachunek w placówce Banku 
- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

3. Wypłata gotówki z rachunku 

dokonywana w placówce Banku 
- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

4. 
Polecenie przelewu wewnętrznego 

za każdy 

przelew 
bez opłat bez opłat bez opłat 5,25 5,25 bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

5. Polecenie przelewu, złożone w 

formie papierowej na rachunki: 

1) prowadzone w innych bankach 

2) ZUS, US 

 

za każdy 

przelew 

 

 

bez opłat 

nie dotyczy 

 

 

3,25 

3,25 

 

 

 

3,75 

4,75 

 

 

 

10,25 

10,25 

 

 

 

10,25 

10,25 

 

 

 

3,25 

3,25 

 

 

 

bez opłat 

bez opłat 

 

 

 

3,25 

nie dotyczy 

 

 

 

3,25 

4,75 

 

 

3,25 

4,75 

6. Blokada na rachunku na potrzeby 

polecenia przelewu 

SEPA/polecenia przelewu w 

walucie obcej na zlecenie klienta 

za każdą 

blokadę 

 

nie 

dotyczy 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

7. Potwierdzenie realizacji polecenia 

przelewu/polecenia przelewu 

wewnętrznego 

za każde 

potwierdzenie 

nie 

dotyczy 

 

2,- 

 

5,- 

 

5,- 

 

5,- 

 

2,- 

 

bez opłat 

 

5,- 

 

5,- 

 

5,- 

8. Polecenie przelewu, złożone w 

formie papierowej, na rachunki 

prowadzone w innych bankach, 

realizowane w systemie 

SORBNET: 

1) w kwocie wyższej lub równej 

1 000 000,00 zł 

2) w kwocie niższej niż 

1 000 000,00 zł 

za każdy 

przelew 

 

 

 

 

 

15,- 

 

30,- 

 

 

 

 

 

15,- 

 

30,- 

 

 

 

 

 

15,- 

 

30,- 

 

 

 

 

 

15,- 

 

30,- 

 

 

 

 

 

15,- 

 

30,- 

 

 

 

 

 

15,- 

 

30,- 

 

 

 

 

 

15,- 

 

30,- 

 

 

 

 

 

15,- 

 

30,- 

 

 

 

 

 

15,- 

 

30,- 

 

 

 

 

 

15,- 

 

30,- 

9. Zlecenie stałe: 

1) realizacja dyspozycji 

2) zmiana zlecenia stałego 

3) odwołanie zlecenia stałego 

 

za każdą 

dyspozycję 

 

1,25 

2,- 

2,- 

 

1,75 

2,- 

2,- 

 

2,25 

2,50 

2,50 

 

2,25 

2,50 

2,50 

 

2,25 

2,50 

2,50 

 

1,75 

2,- 

2,- 

 

bez opłat 

bez opłat 

bez opłat 

 

2,25 

2,- 

2,- 

 

2,25 

2,- 

2,- 

 

2,25 

2,- 

2,- 

10. Polecenie zapłaty: 

1) ustanowienie/zmiana zgody na 

obciążanie rachunku w 

ramach polecenia zapłaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,- 

 

 

 

2,- 

 

 

 

2,- 

 

 

 

2,- 

 

 

 

1,- 

 

 

 

bez opłat 

 

 

 

2,- 

 

 

 

2,- 

 

 

 

2,- 
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2) realizacja polecenia zapłaty 

(opłata z rachunku dłużnika) 

3) odwołanie zgody na obciążanie 

rachunku w ramach polecenia 

zapłaty 

4) odwołanie pojedynczej 

transakcji w ramach 

polecenia zapłaty 

5) powiadomienie o odmowie 

wykonania polecenia zapłaty 

z tytułu braku środków na 

rachunku dłużnika 

 

 

 

za każdą 

dyspozycję 

 

 

 

nie 

dotyczy 

1,75 

 

2,- 

 

 

1,- 

 

 

2,- 

1,75 

 

5,- 

 

 

2,50 

 

 

3,50 

1,75 

 

5,- 

 

 

2,50 

 

 

3,50 

1,75 

 

5,- 

 

 

2,50 

 

 

3,50 

1,75 

 

2,- 

 

 

1,- 

 

 

2,- 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

 

bez opłat 

 

 

bez opłat 

1,75 

 

5,- 

 

 

2,50 

 

 

3,50 

1,75 

 

5,- 

 

 

2,50 

 

 

3,50 

1,75 

 

5,- 

 

 

2,50 

 

 

3,50 

UWAGA! Prowizje i opłaty za pozostałe czynności niewymienione w tabeli wykonywane na rzecz Klientów BS przez bank zrzeszający obciążają Klienta w wysokości określonej w aktualnie 

obowiązującej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w SGB-Banku S.A. w Poznaniu. O wysokości poszczególnych opłat i prowizji Klient zostanie poinformowany przed 

złożeniem dyspozycji. 
* dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych otwartych do dnia 30.06.2019 r. włącznie 

**dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych otwieranych od dnia 15.11.2019 r. przez Klientów, którzy w dniu otwarcia ROR „Konto TAK!” nie posiadają rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego w Banku 

*** dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych otwartych do dnia 30.09.2020 r. włącznie 

 

 

B. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) dla PKZP i rad rodziców 

L.p. Wyszczególnienie czynności 

Tryb 

pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 

ROR 

PKZP 

ROR Rada 

Rodziców 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie bez opłat bez opłat 

2. Wpłata gotówki dokonywana na rachunek w 

placówce Banku 
- bez opłat bez opłat 

3. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w 

placówce Banku 
- bez opłat bez opłat 

4. 
Polecenie przelewu wewnętrznego 

za każdy 

przelew 
bez opłat bez opłat 

5. Polecenie przelewu, złożone w formie papierowej 

na rachunki: 

1) prowadzone w innych bankach 

2) ZUS, US 

 

za każdy 

przelew 

 

 

bez opłat 

bez opłat 

 

 

bez opłat 

bez opłat 

 

6. Blokada na rachunku na potrzeby polecenia 

przelewu SEPA/polecenia przelewu w walucie 

obcej na zlecenie klienta 

 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

7. Potwierdzenie realizacji polecenia 

przelewu/polecenia przelewu wewnętrznego 
 

bez opłat bez opłat 
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8. Polecenie przelewu, złożone w formie 

papierowej, na rachunki prowadzone w innych 

bankach, realizowane w systemie SORBNET: 

1) w kwocie wyższej lub równej 1 000 000,00 zł 

2) w kwocie niższej niż 1 000 000,00 zł 

za każdy 

przelew 

 

 

 

nie dotyczy 

nie dotyczy 

 

 

 

nie dotyczy 

nie dotyczy 

9. Zlecenie stałe: 

1) realizacja dyspozycji 

2) zmiana zlecenia stałego 

3) odwołanie zlecenia stałego 

 

za każdą 

dyspozycję 

 

bez opłat 

bez opłat 

bez opłat 

 

bez opłat 

bez opłat 

bez opłat 

10. Polecenie zapłaty: 

1) ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie 

rachunku w ramach polecenia zapłaty 

2) realizacja polecenia zapłaty (opłata z rachunku 

dłużnika) 

3) odwołanie zgody na obciążanie rachunku w 

ramach polecenia zapłaty 

4) odwołanie pojedynczej transakcji w ramach 

polecenia zapłaty 

5) powiadomienie o odmowie wykonania 

polecenia zapłaty z tytułu braku środków na 

rachunku dłużnika 

za każdą 

dyspozycję 
bez opłat 

 

bez opłat 

 

 

 

 

 

 

C. Rachunek oszczędnościowy w walutach wymienialnych EUR/GBP/USD  

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 

1) otwarcie rachunku: 

a) jednego rachunku 

b) każdego następnego rachunku 

2) prowadzenie rachunku płatniczego 

 

za każdy rachunek 

 

 

miesięcznie 

 

 

bez opłat 

bez opłat 

bez opłat 

2. Wpłata gotówki - bez opłat 

3. Wypłata gotówki - bez opłat 

UWAGA! Prowizje i opłaty za pozostałe czynności niewymienione w tabeli wykonywane na rzecz Klientów BS przez bank zrzeszający obciążają Klienta w wysokości określonej w aktualnie 

obowiązującej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w SGB-Banku S.A. w Poznaniu. O wysokości poszczególnych opłat i prowizji Klient zostanie poinformowany przed 

złożeniem dyspozycji. 

 

D. Rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowy 500+ 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku - bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego - bez opłat 

3. Wpłata gotówki - bez opłat 

4. Pierwsza wypłata* z rachunku oszczędnościowego w danym miesiącu kalendarzowym 

*wypłata z rachunku oszczędnościowego rozumiana jest, jako wypłata: 
- 

bez opłat 
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- gotówki – realizowana w placówce Banku, 

- bezgotówkowa – polecenie przelewu wewnętrznego/polecenie przelewu (z wyjątkiem polecenia przelewu w systemie 

SORBNET) realizowane w placówce Banku. 

5. Druga i kolejne wypłaty* z rachunku oszczędnościowego w danym miesiącu kalendarzowym 

*wypłata z rachunku oszczędnościowego rozumiana jest, jako wypłata: 

- gotówki – realizowana w placówce Banku, 

- bezgotówkowa – polecenie przelewu wewnętrznego/polecenie przelewu realizowane w placówce Banku (w przypadku 

polecenia przelewu w systemie SORBNET obowiązuje dodatkowa opłata określona w pkt 7) 

za każdą wypłatę 10,- za każdą wypłatę 

6. Polecenie przelewu, złożone w formie papierowej, na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie 

SORBNET w przypadku pierwszej wypłaty z rachunku oszczędnościowego w danym miesiącu kalendarzowym*: 

1) w kwocie wyższej lub równej 1 000 000,00 zł 

2) w kwocie niższej niż 1 000 000,00 zł 

za każdy przelew 

 

 

15,- 

30,- 

7. Polecenie przelewu, złożone w formie papierowej, na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie 

SORBNET w przypadku drugiej i kolejnych wypłat z rachunku oszczędnościowego w danym miesiącu kalendarzowym*: 

1) w kwocie wyższej lub równej 1 000 000,00 zł 

2) w kwocie niższej niż 1 000 000,00 zł 

za każdy przelew 

 

 

5,- 

20,- 

8. Zlecenie stałe: 

1) realizacja dyspozycji 

2) zmiana zlecenia stałego 

3) odwołanie zlecenia stałego 

za każdą dyspozycję 

 

0,50 

2,- 

2,- 

 

E. Rachunek oszczędnościowy z wkładami płatnymi na każde żądanie  

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku - bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego - bez opłat 

3. Wpłata gotówki - bez opłat 

4. Wypłata gotówki - bez opłat 

5. Wydanie nowej książeczki oszczędnościowej za każdą książeczkę 9,- 

6. Zlecenie stałe: 

1) realizacja dyspozycji 

2) zmiana zlecenia stałego 

3) odwołanie zlecenia stałego 

za każdą dyspozycję 

 

1,- 

2,50 

2,50 

7. Polecenie zapłaty: 

1) ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty 

2) realizacja polecenia zapłaty (opłata z rachunku dłużnika) 

3) odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty 

4) odwołanie pojedynczej transakcji w ramach polecenia zapłaty 

5) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 

za każdą dyspozycję 

 

2,- 

1,- 

5,- 

2,50 

3,50 
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F. Rachunek oszczędnościowy z wkładami płatnymi na każde żądanie dla SKO 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku - bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego - bez opłat 

3. Wpłata gotówki - bez opłat 

4. Wypłata gotówki - bez opłat 

5. Wydanie nowej książeczki oszczędnościowej za każdą książeczkę bez opłat 

6. Zlecenie stałe: 

4) realizacja dyspozycji 

5) zmiana zlecenia stałego 

6) odwołanie zlecenia stałego 

za każdą dyspozycję 

 

bez opłat 

bez opłat 

bez opłat 

7. Polecenie zapłaty: 

6) ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty 

7) realizacja polecenia zapłaty (opłata z rachunku dłużnika) 

8) odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty 

9) odwołanie pojedynczej transakcji w ramach polecenia zapłaty 

10) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 

za każdą dyspozycję 

 

bez opłat 

bez opłat 

bez opłat 

bez opłat 

bez opłat 

 
G. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy Rachunek Płatniczy 

 

L.p. Wyszczególnienie czynności 

Tryb 

pobierania 

opłaty 

 

Stawka obowiązująca 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie bez opłat 

2. Wpłata gotówki dokonywana na rachunek w 

placówce Banku 
- bez opłat 

3. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w 

placówce Banku 
- bez opłat 

4. 
Polecenie przelewu wewnętrznego 

za każdy 

przelew 
bez opłat 

5. 
Polecenie przelewu, złożone w formie 

papierowej na rachunki: 

1) prowadzone w innych bankach 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ZUS, US 

 

za każdy 

przelew 

 

 

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym liczonych łącznie z 

dyspozycjami z podrozdziału II. G. ust. 5 pkt. 2), ust. 8 pkt 1) oraz 

poleceniami przelewu SEPA na rachunki w innym banku w kraju i 

poleceniami przelewu w walucie obcej na rzecz klientów 

posiadających rachunki w innym banku – tryb normalny– bez opłat 

 

każda kolejna dyspozycja powyżej pięciu j.w. – 2,25 

 

 

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym liczonych łącznie z 

dyspozycjami z podrozdziału II. G. ust. 5 pkt 1), ust. 8 pkt 1) oraz 

poleceniami przelewu SEPA na rachunki w innym banku w kraju i 
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poleceniami przelewu w walucie obcej na rzecz klientów 

posiadających rachunki w innym banku – tryb normalny – bez opłat 

 

każda kolejna dyspozycja powyżej pięciu j.w. – 2,25 

6. Blokada na rachunku na potrzeby polecenia 

przelewu SEPA/polecenia przelewu w walucie 

obcej na zlecenie klienta 

 

 

bez opłat 

7. Potwierdzenie realizacji polecenia 

przelewu/polecenia przelewu wewnętrznego 
 

bez opłat 

8. Polecenie przelewu, złożone w formie 

papierowej, na rachunki prowadzone w innych 

bankach, realizowane w systemie SORBNET: 

1) w kwocie wyższej lub równej 1 000 000,00 

zł 

2) w kwocie niższej niż 1 000 000,00 zł 

za każdy 

przelew 

 

 

 

15,- 

 

30,- 

8. Zlecenie stałe: 

1) realizacja dyspozycji 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) zmiana zlecenia stałego 

3) odwołanie zlecenia stałego 

 

za każdą 

dyspozycję 

 

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym liczonych łącznie z 

dyspozycjami z podrozdziału II. G. ust. 5 pkt 1), ust. 5 pkt. 2) oraz 

poleceniami przelewu SEPA na rachunki w innym banku w kraju i 

poleceniami przelewu w walucie obcej na rachunki w innym banku w 

kraju – tryb normalny– bez opłat 

 

każda kolejna dyspozycja powyżej pięciu j.w. – 1,25 

 

bez opłat 

bez opłat 

10. Polecenie zapłaty: 

1) ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie 

rachunku w ramach polecenia zapłaty 

2) realizacja polecenia zapłaty (opłata z 

rachunku dłużnika) 

3) odwołanie zgody na obciążanie rachunku w 

ramach polecenia zapłaty 

4) odwołanie pojedynczej transakcji w ramach 

polecenia zapłaty 

5) powiadomienie o odmowie wykonania 

polecenia zapłaty z tytułu braku środków 

na rachunku dłużnika 

za każdą 

dyspozycję 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

UWAGA! Prowizje i opłaty za pozostałe czynności niewymienione w tabeli wykonywane na rzecz Klientów BS przez bank zrzeszający 

obciążają Klienta w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w SGB-

Banku S.A. w Poznaniu. O wysokości poszczególnych opłat i prowizji Klient zostanie poinformowany przed złożeniem dyspozycji. 
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H. Inne usługi bankowe (opłaty i prowizje obowiązujące dla wszystkich rodzajów rachunków, z wyjątkiem Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Podstawowy Rachunek Płatniczy, w 

przypadku którego opłat nie pobiera się) 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Dokonanie zastępczo czynności obrotu oszczędnościowego 

 
za każdą czynność 

zgodnie z zawartymi 

porozumieniami 

2. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego za każdy czek 15,- 

3. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - bez opłat 

4. Przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie zapisu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 30,- 

5. Dokonanie zastrzeżenia dokumentów obrotu oszczędnościowego w międzybankowym systemie zastrzeżeń - bez opłat 

6. Dokonanie zastrzeżenia w obrocie zastępczym - bez opłat 

7. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia za każdą dyspozycję 15,- 

8. Naliczenie premii gwarancyjnej od wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej–- na życzenie klienta za każdą dyspozycję 35,- 

9. Naliczenie premii gwarancyjnej od wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej–- w związku z likwidacją 

książeczki 
za każdą dyspozycję 

65,- 

10. Ustanowienie, zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku, blokady na rachunku na zabezpieczenie wierzytelności innych 

niż wierzytelności Banku 
za każdą blokadę 

25,- 

11. Potwierdzenie umowy cesji praw do rachunku lokaty lub wkładu terminowego oszczędnościowego za każdą cesję 50,- 

12. Umorzenie książeczki oszczędnościowej  za każde umorzenie 15,- 

13. Wydanie z archiwum książeczki oszczędnościowej za każde wydanie 30,- 
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III. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART 

A. Karty debetowe wydawane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 

L.p. Wyszczególnienie czynności 

Tryb 

pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca  

Visa 

Electron** 
(bez funkcji 

zbliżeniowej) 

 

Visa 

Electron 

payWave 

lub Visa 
(z funkcją 

zbliżeniową) 
zmigrowana z 

Visa 

Electron** 
(bez funkcji 

zbliżeniowej) 

  

Visa 

Electron** 

młodzieżowa 

(bez funkcji 

zbliżeniowej) 

 

Visa 

Electron 

payWave 

młodzieżowa 

lub Visa  

młodzieżowa 
(z funkcją 

zbliżeniową) 

zmigrowana z  

Visa 

Electron** 

młodzieżowa 
(bez funkcji 

zbliżeniowej) 

 

Visa  
(z funkcją 

zbliżeniową) 

Visa 

młodzieżowa 
(z funkcją 

zbliżeniową) 

Maestro* 
(bez funkcji 

zbliżeniowej) 

 

Mastercard 

Debit 
(z funkcją 

zbliżeniową) 

zmigrowana z 

 Maestro* 
(bez funkcji 

zbliżeniowej) 
 

Mastercard 

Debit 
(z funkcją 

zbliżeniową) 

Mastercard 

Debit 
(z funkcją 

zbliżeniową) 

do ROR 
„Konto za 

złotówkę” 

Mastercard 

Debit 

młodzieżowa 
(z funkcją 

zbliżeniową)  

Karta 

mobilna 

Visa 

 

 

 

 

 

 

 

Mastercard/

Visa do 

ROR 

„Konto 

TAK!” 

(z funkcją 

zbliżeniową) 

1. Obsługa karty debetowej wydanej do: 

miesięcznie 

 

 1) ROR junior nie dotyczy bez opłat nie dotyczy bez opłat nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat nie dotyczy nie dotyczy 

 2) ROR młodzieżowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,50 przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną 

kwotę min. 

500 zł, w 

przeciwnym 

wypadku 

6,- 

bez opłat 3,50 przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną 

kwotę min. 

500 zł, w 

przeciwnym 

wypadku 

6,- 

bez opłat 3,50 przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną kwotę 

min. 500 zł, 

w 

przeciwnym 

wypadku 6,- 

bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat nie dotyczy 
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 3) ROR standard 3,50 przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną 

kwotę min. 

500 zł, w 

przeciwnym 

wypadku 

6,- 

nie dotyczy 3,50 przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną 

kwotę min. 

500 zł, w 

przeciwnym 

wypadku 

6,- 

nie dotyczy 3,50 przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną kwotę 

min. 500 zł, 

w 

przeciwnym 

wypadku 6,- 

3,50 przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną 

kwotę min. 

500 zł, w 

przeciwnym 

wypadku 

6,- 

nie dotyczy nie dotyczy bez opłat nie dotyczy 

 4) ROR e-konto 

 

3,50 przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną 

kwotę min. 

500 zł, w 

przeciwnym 

wypadku 

6,- 

nie dotyczy 3,50 przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną 

kwotę min. 

500 zł, w 

przeciwnym 

wypadku 

6,- 

nie dotyczy 3,50 przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną kwotę 

min. 500 zł, 

w 

przeciwnym 

wypadku 6,- 

3,50 przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną 

kwotę min. 

500 zł, w 

przeciwnym 

wypadku 

6,- 

nie dotyczy nie dotyczy bez opłat nie dotyczy 

 5) ROR e-zero bez opłat 

przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną 

kwotę min. 

1 000 zł, w 

przeciwnym 

wypadku 

14,- 

nie dotyczy bez opłat 

przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną 

kwotę min. 

1 000 zł, w 

przeciwnym 

wypadku 

14,- 

nie dotyczy bez opłat przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną kwotę 

min. 1 000 zł, 

w 

przeciwnym 

wypadku 14,- 

bez opłat 

przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną 

kwotę min. 

1 000 zł, w 

przeciwnym 

wypadku 

14,- 

nie dotyczy nie dotyczy bez opłat nie dotyczy 

 6) ROR emerytura 3,50 przy 

wykonaniu 

nie dotyczy 3,50 przy 

wykonaniu 

nie dotyczy 3,50 przy 

wykonaniu 

3,50 przy 

wykonaniu 

nie dotyczy nie dotyczy bez opłat nie dotyczy 
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operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną 

kwotę min. 

500 zł, w 

przeciwnym 

wypadku 

6,- 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną 

kwotę min. 

500 zł, w 

przeciwnym 

wypadku 

6,- 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną kwotę 

min. 500 zł, 

w 

przeciwnym 

wypadku 6,- 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną 

kwotę min. 

500 zł, w 

przeciwnym 

wypadku 

6,- 

 7) ROR VIP 

 

bez opłat nie dotyczy bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy bez opłat nie dotyczy 

 8) ROR mini nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 3,50 przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną kwotę 

min. 500 zł, 

w 

przeciwnym 

wypadku 6,- 

3,50 przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną 

kwotę min. 

500 zł, w 

przeciwnym 

wypadku 

6,- 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

 9) ROR “Konto za złotówkę” 3,50 przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną 

kwotę min. 

500 zł, w 

przeciwnym 

wypadku 

6,- 

nie dotyczy 3,50 przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną 

kwotę min. 

500 zł, w 

przeciwnym 

wypadku 

6,- 

nie dotyczy 3,50 przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną kwotę 

min. 500 zł, 

w 

przeciwnym 

wypadku 6,- 

3,50 przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną 

kwotę min. 

500 zł, w 

przeciwnym 

wypadku 

6,- 

bez opłat nie dotyczy bez opłat nie dotyczy 
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 10) ROR “Konto TAK!” nie dotyczy nie dotyczy 3,50 przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną 

kwotę min. 

500 zł, w 

przeciwnym 

wypadku 

6,- 

nie dotyczy nie dotyczy 3,50 przy 

wykonaniu 

operacji 

bezgotów-

kowych w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym na 

łączną 

kwotę min. 

500 zł, w 

przeciwnym 

wypadku 

6,- 

nie dotyczy nie dotyczy bez opłat bez opłat w 

przypadku 

dokonania 

minimum 

jednej 

operacji 

bezgotów-

kowej w 

miesiącu 

kalendarzo-

wym, w 

przeciwnym 

wypadku 

5,- 

2. Zmiana limitów operacji 

bezgotówkowych lub wypłat gotówki 

na wniosek klienta 

za każdą 

zmianę 
5,- 5,- 5,- 5,- 5,- 5,- 5,- 5,- 5,- 

 

5,- 

3. Wypłata gotówki: 

1) w bankomatach banków SGB oraz 

BPS S.A. i zrzeszonych banków 

spółdzielczych 

2) w kasach banków SGB* 

3) w bankomatach sieci Planet Cash 

4) w bankomatach w kraju innych, niż 

wskazane w pkt 1 i 3 

5) w kasach innych banków*, niż 

wskazane w pkt 2 

6) w bankomatach za granicą (poza 

terytorium państw członkowskich 

EOG) 

7) w ramach usługi cash back 

 
*pod warunkiem, że placówka udostępnia 

usługę wypłat w POS 

 

za każdą 

wypłatę – 

naliczana 

od 

wypłacanej 

kwoty, 

pobierana w 

dniu 

rozliczenia 

operacji 

 

bez opłat 

 

 

1,50 

bez opłat 

5,- 

 

3%  

min. 4,50 

3%  

min. 4,50 

 

1,90 

 

 

bez opłat 

 

 

1,50 

bez opłat 

5,- 

 

3%  

min. 4,50 

3%  

min. 4,50 

 

1,90 

 

 

bez opłat 

 

 

1,50 

bez opłat 

5,- 

 

3%  

min. 4,50 

3%  

min. 4,50 

 

1,90 

 

bez opłat 

 

 

1,50 

bez opłat 

5,- 

 

3%  

min. 4,50 

3%  

min. 4,50 

 

1,90 

 

bez opłat 

 

 

1,50 

bez opłat 

5,- 

 

3%  

min. 4,50 

3%  

min. 4,50 

 

1,90 

 

 

bez opłat 

 

 

1,50 

bez opłat 

5,- 

 

3%  

min. 4,50 

3%  

min. 4,50 

 

1,90 

 

 

bez opłat 

 

 

1,50 

5,- 

5,- 

 

3%  

min. 4,50 

bez opłat  

 

 

bez opłat 

 

 

bez opłat 

 

 

1,50 

bez opłat 

5,- 

 

3%  

min. 4,50 

3%  

min. 4,50 

 

1,90 

 

 

bez opłat 

 

 

1,50 

bez opłat 

5,- 

 

3%  

min. 4,50 

3%  

min. 4,50 

 

1,90 

 

 

bez opłat 

 

 

1,50 

1,- 

1,- 

 

3% 

min. 4,50 

3% 

min. 10,- 

 

bez opłat 

4. Transgraniczna transakcja płatnicza 

przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na 

terytorium innego państwa 

członkowskiego EOG) 

za każdą 

wypłatę – 

naliczana 

od 

wypłacanej 

kwoty, 

pobierana w 

dniu 

rozliczenia 

operacji 

5,- 5,- 5,- 5,- 5,- 5,- bez opłat 5,- 5,- 1,- 
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5. Opłata za wpłatę gotówki we 

wpłatomatach  

za każdą 

wpłatę 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

6. Zmiana PIN w bankomatach:  

1) banków SGB 

2) innych niż wskazane w pkt. 1 

za każdą 

zmianę 

 

5,- 

7,- 

 

5,- 

7,- 

 

5,- 

7,- 

 

5,- 

7,- 

 

5,- 

7,- 

 

5,- 

7,- 

 

4,50 

7,- 

 

5,- 

7,- 

nie dotyczy 

 

4,50 

7,- 

7. Opłata za wydanie nowego numeru 

PIN* 
*nie dotyczy przypadków, gdy klient nie 

otrzymał nr PIN do nowej lub wznowionej 

karty z przyczyn od siebie niezależnych 

za każdy 

numer PIN 
12,- 12,- 12,- 12,- 12,- 12,- 12,- 12,- 6,- 

 

 

6,- 

8. Sprawdzenie salda rachunku w 

bankomatach: 

1) banków SGB 

2) innych niż wskazane w pkt. 1 

za każde 

sprawdzeni

e 

 

 

1,50 

1,90 

 

 

1,50 

1,90 

 

 

1,50 

1,90 

 

 

1,50 

1,90 

 

 

1,50 

1,90 

 

 

1,50 

1,90 

 

 

1,50 

1,90 

 

 

1,50 

1,90 

 

nie dotyczy 

 

 

1,- 

1,50 

8. Sporządzenie zestawienia transakcji 

płatniczych miesięcznie 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

 

2,- 

 

10. Przesłanie ponownego zestawienia 

transakcji płatniczych na życzenie 

klienta 

za każde 

zestawienie 
2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

 

2,- 

11. Transakcja bezgotówkowa 

1) dokonywana na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

2) dokonywana poza terytorium 

państw członkowskich EOG 

3) transgraniczna transakcja 

płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności 

bezgotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego 

EOG) 

- 

 

 

bez 

prowizji 

 

 

bez 

prowizji 

 

 

bez 

prowizji 

 

 

bez 

prowizji 

 

 

bez prowizji 

 

 

 

bez 

prowizji 

 

 

 

 

 

 

bez 

prowizji 

 

 

 

bez 

prowizji 

 

 

 

bez 

prowizji 

 

 

 

 

 

 

bez 

prowizji 

12. Opłata za przewalutowanie transakcji 

dokonanej w walucie innej niż PLN 

naliczana od 

kwoty 

transakcji, 

pobierana w 

dniu 

rozliczenia 

operacji 

3% 3% 3% 3% bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 3% 

 

karta Visa – 

3% 

karta 

Mastercard 

– bez opłat 

* dotyczy kart wydanych do dnia 28.02.2018 r. włącznie 

** dotyczy kart wydanych do dnia 30.05.2018 r. włącznie 
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B. Karty debetowe wydawane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Podstawowy Rachunek Płatniczy 

 

L.p. Wyszczególnienie czynności 

Tryb 

pobierania 

opłaty 

Visa  
(z funkcją zbliżeniową) 

Mastercard Debit 
(z funkcją zbliżeniową) 

1. Obsługa karty debetowej miesięcznie bez opłat bez opłat 

2. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub 

wypłat gotówki na wniosek klienta 

za każdą 

zmianę 
bez opłat bez opłat 

3. Wypłata gotówki: 

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i 

zrzeszonych banków spółdzielczych 

2) w kasach banków SGB* 

 

3) w bankomatach sieci Planet Cash 

 

4) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w 

pkt 1 i 3 

 

 

 

 

5) w kasach innych banków*, niż wskazane w pkt 2 

 

6) w ramach usługi cash back 
*pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w 

POS 

 

za każdą 

wypłatę – 

naliczana 

od 

wypłacanej 

kwoty, 

pobierana w 

dniu 

rozliczenia 

operacji 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

pięć rozliczonych 

wypłat w miesiącu 

kalendarzowym – bez 

opłat, każda kolejna 

3,- 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

pięć rozliczonych 

wypłat w miesiącu 

kalendarzowym – bez 

opłat, każda kolejna 

3,- 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

4. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu 

karty debetowej do płatności gotówkowych (na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 

za każdą 

wypłatę – 

naliczana 

od 

wypłacanej 

kwoty, 

pobierana w 

dniu 

rozliczenia 

operacji 

 

 

 

 

bez opłat 

 

 

 

 

 

bez opłat 

 

5. Opłata za wpłatę gotówki we wpłatomatach  za każdą 

wpłatę 
bez opłat bez opłat 

6. Zmiana PIN w bankomatach:  

1) banków SGB 

2) innych niż wskazane w pkt. 1 

za każdą 

zmianę 

 

5,- 

7,- 

 

5,- 

7,- 

7. Opłata za wydanie nowego numeru PIN* 
*nie dotyczy przypadków, gdy klient nie otrzymał nr PIN 

do nowej lub wznowionej karty z przyczyn od siebie 

za każdy 

numer PIN 
bez opłat bez opłat 
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niezależnych 

8. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

1) banków SGB 

2) innych niż wskazane w pkt. 1 

za każde 

sprawdzeni

e 

 

1,50 

1,90 

 

1,50 

1,90 

8. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 2,58 2,58 

10. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji 

płatniczych na życzenie klienta 

za każde 

zestawienie 
2,58 2,58 

11. Transakcja bezgotówkowa 

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 

2) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu 

karty debetowej do płatności bezgotówkowych 

(na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG) 

- 
 

bez prowizji 

 

 

bez prowizji 

 

 

12. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w 

walucie innej niż PLN 

naliczana od 

kwoty 

transakcji, 

pobierana w 

dniu 

rozliczenia 

operacji 

bez opłat bez opłat 

 
C. Karta przedpłacona zbliżeniowa Mastercard  

L.p. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 
Stawka obowiązująca 

1. Opłata roczna za obsługę karty rocznie, z góry za 

każdy rok 

25,- 

2. Zasilenie rachunku karty - bez opłat 

3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,- 

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat 

5. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,- 

6. Wypłata gotówki: 

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 

2) w kasach banków SGB* 

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

4) w kasach innych banków*, niż wskazane w pkt 2 

5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG) 

6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 

*pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 

za każdą wypłatę – 

naliczana od wypłacanej 

kwoty, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

 

bez opłat 

5,- 

1,30 

3% min. 10,- 

1,30 

3% min. 4,50 

7. Zmiana PIN w bankomatach: 

1) banków SGB 

2) innych, niż wskazane w pkt. 1 

za każdą zmianę 

 

4,50,- 

7,- 

8. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - bez opłat 
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9. Transakcje bezgotówkowe 

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG; 

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

członkowskiego EOG); 

- bez prowizji 

 

D. Karty kredytowe 

L.p. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 

Visa 

(z funkcją zbliżeniową) 

Mastercard 

(bez funkcji 

zbliżeniowej) 

Mastercard Gold 

(z funkcją zbliżeniową) 

1. Wydanie karty płatniczej: 

1) głównej 

2) dołączonej 

za każdą kartę 

 

65,- 

65,- 

 

65,- 

65,- 

 

bez opłat 

bez opłat 

2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 65,- 65,- 25,- 

3. Wydanie duplikatu karty z PIN-em lub bez PIN-u za każdą kartę 25,- 25,- 25,- 

4. Obsługa karty kredytowej (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania 

pierwszej karty) 

1) głównej 

2) dołączonej 

rocznie, z góry za 

każdy rok ważności 

karty (pierwszej i 

wznowionych) 

 

65,- 

65,- 

 

65,- 

65,- 

 

nie dotyczy 

nie dotyczy 

5. Obsługa karty kredytowej–- Opłata roczna za kartę (opłata niepobierana w 

przypadku wykonania w ciągu roku transakcji bezgotówkowych na łączną 

kwotę 24 tys. zł) 

z dołu, po każdym roku 

ważności karty 

(pierwszej i 

wznowionych), 

naliczana za każdą 

kartę 

nie dotyczy nie dotyczy 150,- 

6. Wznowienie karty za każdą kartę 55,- 55,- bez opłat 

7. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat 

8. Wypłata gotówki – obowiązuje do 14.12.2019: 

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków 

spółdzielczych 

2) w kasach banków SGB* 

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

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 

5) w bankomatach za granicą 

*pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 

za każdą wypłatę – 

naliczana od 

wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 

3% min. 6,- 

 

3% min. 6,- 

3% min. 6,- 

3% min. 6,- 

3% min. 7,- 

 

 

3% min. 6,- 

 

3% min. 6,- 

3% min. 6,- 

3% min. 6,- 

3% min. 7,- 

 

 

3% min. 6,- 

 

3% min. 6,- 

3% min. 6,- 

3% min. 6,- 

3% min. 7,- 

 

8. Wypłata gotówki – obowiązuje od 15.12.2019: 

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków 

spółdzielczych 

2) w kasach banków SGB* 

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

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 

5) w bankomatach za granicą  

 

*pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 

za każdą wypłatę – 

naliczana od 

wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 

3% min. 6,- 

 

3% min. 6,- 

3% min. 6,- 

3% min. 6,- 

3% min. 6,- 

 

 

3% min. 6,- 

 

3% min. 6,- 

3% min. 6,- 

3% min. 6,- 

3% min. 6,- 

 

 

3% min. 6,- 

 

3% min. 6,- 

3% min. 6,- 

3% min. 6,- 

3% min. 6,- 

 



 20 

9. Zmiana PIN w bankomacie za każdą zmianę 4,50 4,50 4,50 

10. Opłata za wydanie nowego PIN* 

*nie dotyczy przypadków, gdy klient nie otrzymał nr PIN do nowej lub 

wznowionej karty z przyczyn od siebie niezależnych  

za każdy numer PIN 12,- 12,- 12,- 

11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomacie 
za każde sprawdzenie 1,90 1,90 1,90 

12. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat bez opłat bez opłat 

13. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie 

regulaminem 

funkcjonowania kart 

kredytowych i umową 

5% min. 50,- 5% min. 50,- 5% min. 50,- 

14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta za każde zestawienie 2,58 2,58 2,58 

15. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia 

operacji 

3% nie dotyczy nie dotyczy 

18. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju 
za każdą kartę nie dotyczy nie dotyczy 

równowartość  

148 EUR* 

19. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy nie dotyczy równowartość 95 EUR* 

*określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia wypłaty 

 
E. Karty z funkcją zbliżeniową Mastercard do rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych EUR/USD/GBP 

L.p. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 
Stawka obowiązująca w walucie rachunku 

1. Obsługa karty debetowej (opłata miesięczna) miesięcznie 1 EUR, 1,50 USD, 1 GBP 

2. Wypłata gotówki: 

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 

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

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

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

6) w ramach usługi cash back 

za każdą wypłatę – 

naliczana od wypłacanej 

kwoty, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

 

bez opłat 

1EUR, 1 USD, 1 GBP 

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

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

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

0,50 EUR, 0,50 USD, 0,50 GBP 

3. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG) – obowiązuje do 14.12.2019 

za każdą wypłatę – 

naliczana od wypłacanej 

kwoty, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

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

 

3. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG) – obowiązuje od 15.12.2019 

za każdą wypłatę – 

naliczana od wypłacanej 

kwoty, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

 

4. Wydanie nowego numeru PIN 
za każdy numer PIN 

 

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

5. Zmiana PIN w bankomatach: 

1) banków SGB za każdą zmianę 
 

1 EUR, 1 USD, 1 GBP 



 21 

2) innych, niż wskazane w pkt. 1 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

6. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

1) banków SGB 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 

za każde sprawdzenie 

 

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

1 EUR, 1 USD, 1 GBP 

7. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 0,50 EUR, 0,60 USD, 0,40 GBP 

8. Transakcje bezgotówkowe 

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG; 

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych ( na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG); 

 

- 

 

bez prowizji 

 
F. Instrument płatniczy BLIK  

     Wyszczególnienie czynności Płatności mobilne BLIK 

1. Aktywacja BLIK 0,00 zł 

2. Użytkowanie BLIK 0,00 zł 

3. 

  

   

   

Opłata za wypłatę gotówki: 

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 

2) w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 

3) w bankomatach za granicą 

 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

nie dotyczy 

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 0,00 zł 

5. Krajowa transakcja płatnicza bez opłat 

6. Zmiana limitu transakcyjnego bez opłat 

 
IV. KREDYTY I POŻYCZKI 

A. Kredyt w rachunku płatniczym (Kredyt odnawialny w ROR) 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 

Stawka obowiązująca 

ROR standard 

ROR emerytura 

ROR młodzieżowy 

ROR VIP 

ROR e-konto 

ROR e-zero 

ROR „Konto za złotówkę” 

ROR „Konto TAK!” 

1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego naliczana od wnioskowanej kwoty 

kredytu, płatna w dniu złożenia 

wniosku; opłata nie podlega 

zwrotowi 

0,75% nie więcej niż 45,- bez opłat 1,5% nie więcej niż 90,- 

2. Prowizja przygotowawcza: 

1) za uruchomienie kredytu 

 

 

 

2) za odnowienie kredytu w okresie trwania umowy 

 

naliczana od kwoty udzielonego 

kredytu, płatna jednorazowo przed 

postawieniem kredytu do dyspozycji 

kredytobiorcy 

naliczana od kwoty odnowionego 

 

1,4% 

 

 

 

1,9% 

 

0,7% 

 

 

 

0,95% 

 

2,8% 

 

 

 

3,8% 
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 kredytu, płatna jednorazowo w dniu 

odnowienia kredytu 

nie mniej niż 30,- nie mniej niż 30,- nie mniej niż 30,- 

3. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu naliczana od kwoty, o którą 

podwyższono kwotę kredytu, 

pobierana w dniu podwyższenia 

kwoty kredytu 

2,0% 0,7% 4,0% 

4. Prowizja za obniżenie kwoty kredytu lub zmianę okresu 

kredytowania 
za każdą zmianę 50,- 25,- 50,- 

 

B. Kredyt gotówkowy 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu 

złożenia wniosku; opłata nie podlega zwrotowi 
1,0% nie więcej niż 75,- 

2. Prowizja przygotowawcza: 

1) okres kredytowania do 12 m-cy włącznie 

2) okres kredytowania powyżej 12 do 36 m-cy włącznie 

3) okres kredytowania powyżej 36 m-cy do 60 m-cy włącznie 

4) okres kredytowania powyżej 60 m-cy 

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo 

przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 

 

3,0% 

4,5% 

5,0% 

5,5% 

3. Prowizja za administrowanie kredytu miesięcznie za okres trwania kredytu ponad 1 rok, pobierana 

przy ratach kredytu 
9,- 

 

 

 

 

 

 

C. Kredyt gotówkowy Kredyt EKO! 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu 

złożenia wniosku; opłata nie podlega zwrotowi 
bez opłaty 

2. Prowizja przygotowawcza: 

1) dla klientów, którzy posiadają lub założą przed podpisaniem umowy o kredyt 

rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 

2) dla pozostałych klientów 

 

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo 

przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 

 

 

0,0% 

1,0% 

 

3. Prowizja za administrowanie kredytu miesięcznie za okres trwania kredytu ponad 1 rok, pobierana 

przy ratach kredytu 
bez prowizji  
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D. Kredyt okazjonalny 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku; opłata nie podlega 

zwrotowi 

1,0% nie więcej niż 75,- 

2. Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do 

dyspozycji kredytobiorcy 

wg odrębnych 

Uchwał Zarządu 

3. Prowizja za administrowanie kredytu miesięcznie za okres trwania kredytu ponad 1 rok, pobierana przy ratach kredytu 9,- 

 

E. Kredyty mieszkaniowe; kredyty mieszkaniowe z okresowo stałą stopą procentową 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 

Stawka obowiązująca 

Kredyt mieszkaniowy 

 

Kredyt mieszkaniowy 

z okresowo stałą stopą 

procentową 

Kredyt mieszkaniowy „Twój dom” 

 

Kredyt mieszkaniowy „Twój dom” z okresowo 

stałą stopą procentową 

1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego naliczana od wnioskowanej kwoty 

kredytu, płatna w dniu złożenia 

wniosku; opłata nie podlega zwrotowi 

0,75% nie więcej niż 

150,- 
0,375% nie więcej niż 75,- 

2. Prowizja przygotowawcza: 

a) okres kredytowania do 5 lat włącznie 

b) okres kredytowania powyżej 5 do 10 lat włącznie 

c) okres kredytowania powyżej 10 lat 

 

naliczana od kwoty udzielonego 

kredytu, płatna jednorazowo przed 

postawieniem kredytu do dyspozycji 

kredytobiorcy 

 

bez prowizji 

 

 

bez prowizji 

 

3. Prowizja za administrowanie kredytu miesięcznie za okres trwania kredytu 

ponad 1 rok, pobierana przy ratach 

kredytu 

7,- 4,- 

 

F. Pożyczka hipoteczna; pożyczka hipoteczna z okresowo stałą stopą procentową 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o pożyczkę 

 

naliczana od wnioskowanej kwoty pożyczki, płatna w dniu złożenia wniosku; opłata nie 

podlega zwrotowi 

0,75% nie więcej niż 

225,- 

2. Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonej pożyczki, płatna jednorazowo przed postawieniem pożyczki 

do dyspozycji pożyczkobiorcy 
2,5% 

3. Prowizja za administrowanie pożyczki miesięcznie za okres trwania pożyczki ponad 1 rok, pobierana przy ratach pożyczki 9,- 

 
G. Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie; kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie z okresowo stałą stopą procentową 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o pożyczkę 

 

naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku; opłata nie podlega 

zwrotowi 

0,75% nie więcej niż 

135,- 

2. Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do 

dyspozycji kredytobiorcy 

2,9% 

3. Prowizja za administrowanie pożyczki miesięcznie za okres trwania kredytu ponad 1 rok, pobierana przy ratach kredytu 9,- 
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H. Kredyt konsolidacyjny; kredyt konsolidacyjny z okresowo stałą stopą procentową 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o kredyt naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku; opłata nie podlega 

zwrotowi 
0,75% nie więcej niż 

75,- 

2. Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do 

dyspozycji kredytobiorcy 
3,9% 

3. Prowizja za administrowanie kredytu miesięcznie za okres trwania kredytu ponad 1 rok, pobierana przy ratach kredytu 9,- 

 

I. Pozostałe kredyty dla osób fizycznych 

 

Prowizje i opłaty pobierane są według odrębnych Uchwał Zarządu. 

 

J. Pozostałe opłaty i prowizje dotyczące kredytów/pożyczek 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę terminu spłaty kredytu/pożyczki lub rat 

kredytu/pożyczki* 

* na wniosek kredytobiorcy/pożyczkobiorcy, dot. wszystkich kredytów/pożyczek 

naliczana od kwoty 

kredytu/pożyczki lub raty 

kredytu/pożyczki, płatna w dniu 

złożenia wniosku 

0,1% nie mniej niż 25,- nie więcej niż 250,- 

2. Prowizja za prolongatę terminu spłaty kredytu/pożyczki* 

1) do 3 miesięcy 

2) powyżej 3 miesięcy 

* dotyczy wszystkich kredytów/pożyczek 

naliczana od kwoty 

prolongowanej 

 

1,5%  

2,0%  

3. Opłata za: 

1) sporządzenie umowy o kredyt/pożyczkę i innych umów związanych z 

udzieleniem kredytu/pożyczki poza siedzibą Banku 

 

 

 

 

2) sporządzenie aneksu do umowy o kredyt/pożyczkę 

 

za każdą umowę 

 

 

 

 

 

za każdy aneks 

 

35,- 

plus koszty przejazdu ustalony według rozporządzenia w 

sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania 

zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 

osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 

pracodawcy 

50,- 

4. Opłata za rozpatrzenie wniosku o obniżenie oprocentowania kredytu/pożyczki na 

wniosek kredytobiorcy/pożyczkobiorcy 
za każdy wniosek 25,- 

5. Opłata za rozpatrzenie wniosku o nowe rozterminowanie spłaty rat 

kredytu/pożyczki 
za każdy wniosek 35,- 

6. Opłata za: 

1) sporządzenie umowy ugody 

 

 

2) sporządzenie umowy przejęcia długu 

 

naliczana od kwoty 

kredytu/pożyczki podlegającej 

ugodzie 

naliczana od kwoty długu 

 

1,0% nie mniej niż 50,- 

 

 

0,5% nie mniej niż 25,- 

7. Opłata za: 

1) przygotowanie kserokopii dokumentów kredytowych 

2) sporządzenie, na wniosek klienta, odpisów dowodów wypłaty i spłaty 

kredytów/pożyczek lub innego dokumentu kredytowego 

za każdy dokument 

 

5,- 

15,- 

8. Opłaty za wykonanie następujących czynności, na wniosek klienta: *   
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 1) wystawienie zaświadczenia stwierdzającego brak zadłużenia: 

2) wystawienie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia: 

3) wystawienie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia oraz 

warunki kredytowania: 

4) wystawienie opinii o kredytobiorcy/ pożyczkobiorcy: 

5) wystawienie innej informacji o charakterze zaświadczenia 

6) wydanie odpisu umowy o kredyt/pożyczkę 

7) wydanie odpisu aneksu do umowy o kredyt/pożyczkę 

8) sporządzenie dokumentów potrzebnych do wykreślenia hipoteki z KW: 

a) w kwocie do 10.000,- włącznie 

b) w kwocie powyżej 10.000,- 

9) sporządzenie dokumentów potrzebnych do wykreślenia zastawu z dowodu 

rejestracyjnego pojazdu 

10) sporządzenie dokumentów potrzebnych do zmiany zabezpieczenia 

kredytu/pożyczki 

11) sporządzenie dokumentów potrzebnych do częściowego zwolnienia 

zabezpieczenia kredytu/pożyczki w trakcie trwania umowy o kredyt/pożyczkę 

(dotyczy również cesji) 

12) przygotowanie wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego (poza opłatą 

sądową) 

13) sporządzenie oceny sytuacji ekonomicznej lub zdolności kredytowej podmiotu 

14) wystawienie promesy kredytowej 

15) sporządzenie i wydanie historii operacji na rachunku kredytowym 

16) wydanie zaświadczenia o spłaconym kredycie: 

a) jeżeli spłata została dokonana w bieżącym roku 

b) jeżeli spłata została zakończona w latach poprzednich 

za każde zaświadczenie 

za każde zaświadczenie 

za każde zaświadczenie 

 

za każdą opinię 

za każdą informację 

za każdy odpis 

za każdy odpis 

za każde zezwolenie 

 

 

za każde zezwolenie 

 

za każdą zmianę 

 

za każde zwolnienie 

 

 

za każde wykreślenie 

 

za każdą ocenę 

za każdą promesę 

za każdą historię 

za każde zaświadczenie 

40,- 

70,- 

80,- 

 

90,- 

30,- 

40,- 

20,- 

 

15,- 

30,- 

30,- 

 

50,- 

 

60,- 

 

 

40,- 

 

200,- 

50,- 

25,- 

 

25,- 

50,- 

9. Opłata dodatkowa od kredytów/pożyczek realizowanych w formie przelewu na 

rachunek w innym banku. 

za każdy przelew 
5,- 

 

 

V. ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU 

A. Powiadamianie SMS (SMS banking) 

L.p. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 
Stawka obowiązująca 

1. Udostępnianie usługi: 

1) ROR junior 

 

2) ROR młodzieżowy 

 

3) ROR standard, ROR Podstawowy Rachunek Płatniczy 

 

4) ROR e-konto, ROR e-zero, ROR „Konto za złotówkę”, ROR „Konto TAK!” 

 

5) ROR mini 

 

6) ROR emerytura 

miesięcznie 

 

2,50 + 0,20 od każdego SMS 

powyżej 10 w miesiącu 

2,50 + 0,20 od każdego SMS 

powyżej 10 w miesiącu 

3,50 + 0,20 od każdego SMS 

powyżej 10 w miesiącu  

3,50 + 0,20 od każdego SMS 

powyżej 10 w miesiącu  

2,50 + 0,20 od każdego SMS 

powyżej 10 w miesiącu 

2,50 + 0,20 od każdego SMS 
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7) ROR VIP 

powyżej 10 w miesiącu 

bez opłat 

2. Opłata za przyjęcie i zmianę dyspozycji w zakresie usługi,p.p. zmiana numeru telefonu, zmiana hasła PIN: 

1) ROR junior 

2) ROR młodzieżowy 

3) ROR standard, ROR Podstawowy Rachunek Płatniczy 

4) ROR e-konto, ROR e-zero, ROR „Konto za złotówkę”, ROR „Konto TAK!” 

5) ROR mini 

6) ROR emerytura 

7) ROR VIP 

za każdą zmianę 

 

1,- 

1,- 

2,- 

2,- 

1,- 

1,- 

bez opłat,- 

 
B. Usługa bankowości elektronicznej (Usługa bswolczyn24.pl) 

L.p. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 
Stawka obowiązująca 

1. Miesięczna opłata za udostępnianie usługi  bez opłat 

2. 
Indywidualne dane uwierzytelniające: 

1) hasła sms – logowanie/autoryzacja dyspozycji w usłudze z wykorzystaniem hasła SMS 

 

 

- 

 

 

bez opłat 

3. Polecenie przelewu z rachunków w systemie Elixir: 

1) ROR standard, ROR emerytura, ROR mini: 

a) na rachunki prowadzone w innych bankach 

b) na rachunki US, ZUS 

2) ROR e-konto, ROR e-zero, ROR VIP, ROR młodzieżowy, ROR junior:  

a) na rachunki prowadzone w innych bankach, US, ZUS 

3) ROR „Konto za złotówkę”, ROR „Konto TAK!” 

a) na rachunki prowadzone w innych bankach, US, ZUS 

4) ROR Podstawowy Rachunek Płatniczy 

a) na rachunki prowadzone w innych bankach, US, ZUS 

5) ROR Rada Rodziców, ROR PKZP 

a) na rachunki prowadzone w innych bankach, US, ZUS 

 

za każdy przelew 

 

 

0,50 

0,50 

 

bez opłat 

 

0,50  

 

bez opłat 

 

bez opłat 

4. Polecenie przelewu natychmiastowego realizowane w systemie Express Elixir z rachunków*: 

1) ROR standard, ROR emerytura, ROR mini, ROR e-konto, ROR e-zero, ROR VIP, ROR „Konto za złotówkę”, ROR 

„Konto TAK!” 

2) ROR młodzieżowy, ROR junior 

3)   ROR Podstawowy Rachunek Płatniczy 

4)   ROR Rada Rodziców, ROR PKZP 

 

 

za każdy przelew 

 

 

4,90 

0,99 

4,90 

4,90 

5. Polecenie przelewu, na rachunki prowadzone w innych bankach niż banki SGB, realizowane w systemie SORBNET z 

rachunków: ROR junior, ROR młodzieżowy, ROR standard, ROR e-konto, ROR e-zero, ROR mini, ROR VIP, ROR 

emerytura, ROR „Konto za złotówkę”, ROR „Konto TAK”, ROR Rada Rodziców,ROR Podstawowy Rachunek Płatniczy: 

1) w kwocie wyższej lub równej 1 000 000,00 zł 

2) w kwocie niższej niż 1 000 000,00 zł 

za każdy przelew 

 

 

 

 

15,- 
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30,- 

6. Polecenie przelewu wewnętrznego (dotyczy wszystkich rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych) - bez opłat 

7. Zmiana danych w karcie uprawnień zgłaszana przez Posiadacza rachunku za każdą zmianę 5,- 

8. Powiadamianie SMS (Powiadomienie o zdarzeniu na wskazany przez Posiadacza rachunku numer telefonu GSM (dotyczy 

klientów, którzy autoryzują dyspozycje w usłudze z wykorzystaniem hasła SMS)) 

za każdy SMS 0,20 

9. Polecenie przelewu wewnętrznego własnego z rachunku oszczędnościowego  za każdy przelew bez opłat 

* maksymalna kwota pojedynczego przelewu wynosi 3 000 zł.  

 

 

VI. POZOSTAŁE OPERACJE I USŁUGI BANKOWE  

L.p. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 
Stawka obowiązująca 

1. Przechowywanie depozytu wartościowego w postaci bonu oszczędnościowego, akcji, obligacji, itp.  

 

od każdego 

depozytu, za każdy 

rok 

15,- 

2. Zamiana jednych nominałów krajowych na inne nominały znaków pieniężnych - bez opłat 

3. Wypłata gotówki na zlecenia klientom nieposiadającym rachunku w Banku naliczana od kwoty 

wypłaty 
1% nie mniej niż 5,- 

4. Wpłata gotówki na rachunki: 

1) prowadzone w Banku 

2) prowadzone w innych bankach, z wyjątkiem: 

a) ZUS, US 

b) kart kibica KKS Lech prowadzone w SGB-Banku S.A. 

naliczana od 

wpłacanej kwoty 

 

0,6% nie mniej niż 4,99  

0,6% nie mniej niż 4,99  

0,6% nie mniej niż 7,99  

bez opłat 

5. Za czynności związane z obsługą weksli za każdą czynność, 

naliczana od sumy 

wekslowej 

1% nie mniej niż 20,- 

6. Opłata za wydanie na wniosek innego Banku (zgodnie z art. 105 ustawy Prawo bankowe) zaświadczenia stwierdzającego 

wysokość lub brak zadłużenia 

za każde 

zaświadczenie 
100,- 

7. Sporządzenie i przekazanie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych na terenie Polski 

za każdą zbiorczą 

informację  
25,- 

8. Sporządzenie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadanych rachunkach płatniczych lub o stanie środków na rachunku za każde 

zaświadczenie  
bez opłat 

 


