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TARYFA PROWIZJI I OPŁAT
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SPIS TREŚCI
DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
DZIAŁ II. PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE
DZIAŁ III. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Bank Spółdzielczy w Poniecu pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą prowizji i opłat za
czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej .
2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają:
1) 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), udostępniany na podstawie odrębnej umowy,
2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,
3) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności
token, karta haseł jednorazowych TAN, hasło SMS.
3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie
zaokrągla się do pełnego grosza w górę.
5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo
bezgotówkowej.
7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie
prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.
8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Poniecu.
9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:
1) 15 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków,
2) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów
indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank
Spółdzielczy w Poniecu, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania
opłaty.
10. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart
płatniczych.
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11. 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.
12. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie
Banku Spółdzielczego w Poniecu.
DZIAŁ II
PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIŻĄCEJ OFERCIE BANKU

Rozdział 1. Obsługa rachunków
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

KONTO DLA BIZNESU

Tryb pobierania opłaty

Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat

20 zł
15 zł

jednorazowo
jednorazowo
-

bez opłat

bez opłat
Bez opłat

-

25 zł
15 zł
Bez opłat

30 zł
20 zł

miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie

bez opłat

bez opłat

-

2 zł

miesięcznie

KONTO DLA FIRM
(oferowane osobom
fizycznym prowadzącym
działalność zarobkową na
własny rachunek w tym
również osobom
prowadzącym gospodarstwo
rolne, oraz wspólnikom
spółek cywilnych)

1.

2.

3.

4.

Otwieranie rachunku:
a) bieżącego
b) pomocniczego
c) bieżącego dla rolnika w celu przeprowadzania rozliczeń związanych z dopłatami
bezpośrednimi
d) pomocniczego na kredyty związane z funduszami strukturalnymi
e) bieżącego i pomocniczego innych podmiotów niefinansowych (27xx6)
Prowadzenie rachunku bankowego:
a) bieżącego (opłata pobierana do 15-go dnia każdego miesiąca)
b) pomocniczego
c) bieżącego dla rolnika w celu przeprowadzania rozliczeń związanych z dopłatami
bezpośrednimi
d) pomocniczego na kredyty związane z funduszami strukturalnymi (opłata pobierana 5go dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał)
e) bieżącego i pomocniczego innych podmiotów niefinansowych (27xx6; opłata
pobierana 15-go dnia każdego miesiąca)
f) wspólnot mieszkaniowych
Wpłaty gotówkowe na rachunki bieżące i pomocnicze prowadzone w BS Poniec:
a) bieżącego
b) pomocniczego
c) bieżącego i dodatkowego innych podmiotów niefinansowych (27xx6)
d) na rachunki wspólnot mieszkaniowych
e) wpłata bilonu
Wypłaty gotówkowe z rachunków bieżących i pomocniczych:
a) bieżącego
b) pomocniczego
c) bieżącego dla rolnika w celu przeprowadzania rozliczeń związanych z dopłatami
bezpośrednimi

15 zł

miesięcznie
naliczana od wpłacanej kwoty

0 zł
0 zł

Bez opłat

0,3% nie mniej niż 5 zł
0,3% nie mniej niż 5 zł
bez opłat
0,3% nie mniej niż 2,50 zł
3%
naliczana od wypłacanej kwoty

0 zł
0 zł
Bez opłat

0,3% nie mniej niż 10 zł
0,3% nie mniej niż 10 zł
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d)
e)
f)
5.

6.

bieżącego i pomocniczego innych podmiotów niefinansowych (27xx6)
wypłata środków bez awizowania
opłata od niepodjętej gotówki

Bez opłat
0,2% nie mniej niż 200 zł
0,2% nie mniej niż 200 zł

Realizacja przelewów w formie papierowej:
a) dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Poniec
b) dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach
c) dokonywane przez inne podmioty niefinansowe (27xx6):
na rzecz klientów posiadających rachunku w BS Poniec
na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach
d) realizowane w systemie SORBNET
e) przelew złożony w systemie Express Elixir
f) każdy przelew powyżej 1 mln zł

5 zł
10 zł

5 zł
10 zł

50 zł
20 zł
100 zł

bez opłat
1 zł
50 zł
20 zł
100 zł

Zlecenia stałe (opłata za obsługę zlecenia stałego oraz wykonanie przelewu):
a) przyjęcie/modyfikacja zlecenia do realizacji
b) realizacja zlecenia na rachunek w BS Poniec
c) realizacja zlecenia na rachunek w innym banku

2 zł
2 zł
2,50 zł

2 zł
2 zł
2,50 zł

za każdą dyspozycję
za każdy przelew
za każdy przelew
za każdą dyspozycję

za każdy przelew

7.

Realizacja polecenia zapłaty

2 zł

2 zł

8.

Czeki w obrocie krajowym:
a) potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego
b) przyjęcie czeków rozrachunkowych i gotówkowych składanych do inkasa
c) wydanie książeczki, czeków gotówkowych i rozrachunkowych posiadaczowi rachunku
bankowego

10 zł
10 zł
25 zł

10 zł
10 zł
25 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

-

bez opłat
2 zł
bez opłat

bez opłat
2 zł
bez opłat

za każdą przesyłkę
-

10. Za ogłoszenie o utracie czeków i blankietów czekowych

20 zł

20 zł

za każde ogłoszenie

11. Za likwidację rachunku bankowego

10 zł

10 zł

jednorazowo

12. Zmiana karty wzorów podpisów

20 zł

20 zł

za każdą zmianę

13. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

15 zł

15 zł

za każde ustanowienie/zmianę

14. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia z powodu przekroczenia salda

opłata równa kosztowi listu
poleconego za
potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Usług Pocztowych
Poczta Polska S.A.

15 zł

za każde upomnienie

15. Realizacja tytułu wykonawczego

0 zł

25 zł

za każdy przelew
dotyczący tytułu

16. Czynności niestandardowe np. wyjaśnienie szczegółów płatności, zapytanie skierowane
do innych banków, odzyskanie środków na wniosek klienta, w wyniku podania przez
niego nieprawidłowego identyfikatora odbiorcy

30 zł

50 zł

Za każdą czynność

9.

Wyciągi z rachunków bieżących:
a) odbierane osobiście przez klienta:
miesięcznie
po każdej zmianie salda
b) wysyłanie wyciągów pocztą na adres korespondencyjny:
miesięcznie
po każdej zmianie salda
c) poprzez elektroniczne kanały dostępu

za każdą dyspozycję
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Rachunek VAT – wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego został założony rachunek VAT
TRYB POBIERANIA
OPŁATY

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:

bez opłat
bez opłat

1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku
2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda

3.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każde zaświadczenie

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek
klienta

30,00 zł

za każde zestawienie

1) z bieżącego roku kalendarzowego

25,00 zł
25,00 zł za pierwszy rok + po 12,50
zł za każdy poprzedni rok

2) z lat poprzednich

4. Sporządzenie kopii:

za każdy dokument
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
10,00 zł
10,00 zł za pierwszy rok + po 5,00 zł
za każdy poprzedni rok

a) z bieżącego roku kalendarzowego
b)

z lat poprzednich
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji
b) klient nie określi daty dokonania operacji
5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

15,00 zł
25,00 zł
raz w miesiącu

bez opłat za pierwszy wyciąg

Rozdział 2. Rachunki lokacyjne
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania
opłaty

1.

Otwarcie i prowadzenie rachunków lokacyjnych

bez opłat

-

2.

Wpłaty gotówkowe na rachunek lokacyjny

bez opłat

-

3.

Wypłaty gotówkowego z rachunku lokacyjnego

jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 15,00 zł
za każdą wypłatę

4.

5.

Realizacja przelewów:
a) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł
b) realizowany w systemie SORBNET
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

jeden przelew w m-cu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 15,00 zł
jeden przelew w m-cu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 30,00 zł

za każdy przelew

bez opłat

-
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Rozdział 3. Lokaty terminowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej

2.

Likwidacja lokaty terminowej

3.

Przelew z rachunku lokaty terminowej:
a) na rachunek w BS Poniec
b) na rachunek w innym banku

4.

Wyciągi z lokat terminowych po zmianie salda:
a) odbierane osobiście przez klienta
b)
b) wysyłane na adres korespondencyjny

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty

bez opłat

-

2 zł

jednorazowo

bez opłat
10 zł

za każdy przelew

bez opłat

-

2 zł

za każdą przesyłkę

Rozdział 4. Mieszkaniowe rachunki powiernicze
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

2.

Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego (opłata wzrasta o
0,01% za każdą wypłatę z rachunku powyżej 4 wypłat dla przedsięwzięcia
deweloperskiego/zadania inwestycyjnego)

Tryb pobierania opłaty

jednorazowo w dniu
podpisania umowy

4.

Opłata podstawowa 0,30%
wartości przedsięwzięcia
deweloperskiego/zadania
inwestycyjnego , nie mniej
niż 5000,00 zł

Inwestycja
finansowana ze
środków własnych
Dewelopera
Opłata podstawowa
0,50% wartości
przedsięwzięcia
deweloperskiego/zadania
inwestycyjnego , nie
mniej niż 9000,00 zł

Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego

jednorazowo w dniu
podpisania umowy

3.

Inwestycja finansowana
kredytem w BS Poniec

Zmiany w umowie o prowadzenie otwartego/zamkniętego mieszkaniowego rachunku
powierniczego, wymagające zawarcia aneksu do umowy
Opłata za rozpatrzenie wniosku o otwarcie i prowadzenie otwartego/zamkniętego
mieszkaniowego rachunku powierniczego

Opłata podstawowa 0,15%
wartości przedsięwzięcia
deweloperskiego/zadania
inwestycyjnego , nie mniej
niż 4000,00 zł

Opłata podstawowa
0,30% wartości
przedsięwzięcia
deweloperskiego/zadania
inwestycyjnego , nie
mniej niż 6000,00 zł

za każdy aneks

1000,00 zł

Jednorazowo w dniu złożenia
wniosku, w przypadku
zawarcia umowy, opłata
zaliczana jest na poczet
opłaty za otwarcie i
prowadzenie
otwartego/zamkniętego
mieszkaniowego rachunku
powierniczego , w przypadku
niezawarcia umowy opłata nie
jest zwracana

1000,00 zł
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Rozdział 5. Bankowość elektroniczna
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

KONTO DLA FIRM

KONTO DLA BIZNESU

Tryb pobierania opłaty

(oferowane osobom
fizycznym prowadzącym
działalność zarobkową
na własny rachunek w
tym również osobom
prowadzącym
gospodarstwo rolne,
oraz wspólnikom spółek
cywilnych)
1.

2.

Uruchomienie usługi:
a) IBF dla Firm
b) Internet Banking (rolnicy, osoby fiz. prowadzące dział. gospodarczą)

5 zł

Korzystanie z dostępu do:
a) IBF dla Firm
b) Internet Banking (rolnicy, osoby fiz. prowadzące dział. gospodarczą)

Bez opłat

jednorazowo
wg poniesionych kosztów

10 zł

miesięcznie
-

wg poniesionych kosztów

jednorazowo

3.

Udostępnienie Tokenu (1 szt.)

4.

Generacja certyfikatu

20 zł

jednorazowo

5.

Instalacja oprogramowania wymaganego do korzystania z IBF dla
Firm na komputerze klienta

100 zł

jednorazowo

6.

Zablokowania dostępu do IBF dla Firm

10 zł

za każdą blokadę

7.

Dodatkowe wydanie Tokenu

8.

Przelewy sporządzane w systemie:
a) IBF dla Firm
dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS
Poniec
dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych
bankach
b) Internet Banking (rolnicy, osoby fiz. prowadzące dział. gospodarczą)
dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS
Poniec
dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych
bankach
c) realizowane w systemie SORBNET
d) złożone w systemie Express Elixir
e) każdy przelew powyżej 1 mln zł

9.

10.

Usługa płatności masowych:
a) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi
b) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny
Pakiet SMS:
a) uruchomienie usługi
b) za korzystanie z usługi:

wg poniesionych
kosztów

wg poniesionych kosztów

jednorazowo
za każdy przelew

1 zł
1 zł
1 zł

1 zł

1 zł

1 zł

50 zł
20 zł
100 zł

50 zł
20 zł
100 zł

150 zł
0,15 zł

150 zł
0,15 zł

jednorazowo

bez opłat

bez opłat
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3 zł
0,25 zł

3 zł
0,25 zł

miesięcznie

11.

do 10 SMS-ów w miesiącu
każdy następny SMS w miesiącu
Likwidacja lokaty terminowej

bez opłat

bez opłat

-

12.

Wydanie ID i hasła stałego

bez opłat

bez opłat

-

13.

Wydanie nowego hasła stałego

2 zł

2 zł

za każde hasło

14.

Zablokowanie dostępu do usługi Internet Banking

5 zł

5 zł

za każdą blokadę

15.

Autoryzacja kodem SMS:
a) do 10 przelewów w miesiącu
b) każdy następny przelew w miesiącu

1,50 zł
0,30 zł

1,50 zł
0,30 zł

miesięcznie

Rozdział 6. Instrumenty płatnicze
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

Płatności mobilne BLIK

1.

Aktywacja BLIK

jednorazowo

0,00 zł

2.

Użytkowanie BLIK

miesięcznie

0,00 zł

3.

Opłata za wypłatę gotówki:
za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

a)
b)
c)

w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w bankomatach innych, niż wykazane w pkt 1
w bankomatach za granicą

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł

Krajowa transakcja płatnicza

za każdą transakcję, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

bez opłat

Zmiana limitu transakcyjnego

za każdą zmianę limitu

bez opłat

4.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

5.
6.

Rozdział 7. Kredyty i pożyczki
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Udzielenie kredytu obrotowego na działalność gospodarczą lub rolniczą:
a) z terminem spłaty do 3 miesięcy
b) z terminem spłaty do 6 miesięcy
c) z terminem spłaty do 12 miesięcy

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty

1,50%
2,00%
2,50%

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo

2.

Udzielnie kredytu inwestycyjnego na działalność gospodarczą

1,50% - 5,00%

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo

3.

Udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą do roku

2,00% - 3,50%

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo

4.

Udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą na okres dłuższy niż 1 rok,
w tym:

2,00% - 3,00%

5.

za administrowanie po upływie każdych 12 miesięcy

Udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą dla rolników

2,00% - 3,00%
2,00% - 3,00%

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo
naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo
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6.

Udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na działalność rolniczą „AGROKREDYT”, w tym:

7.

Odnowienie kredytu w rachunku bieżącym na podstawie dotychczasowej umowy w drodze aneksu

8.

Udzielenie kredytu inwestycyjnego na realizację inwestycji z udziałem środków pochodzących z funduszy UE

9.

Udzielenie kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej (1 ha x kwota)

10.

Udzielenie preferencyjnego kredytu obrotowego i inwestycyjnego

11.

Obsługa dopłat ARiMR (naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu inwestycyjnego oraz obrotowego,
pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej)

12.

Wydłużenie terminu spłaty kredytu obrotowego preferencyjnego na likwidację skutków klęsk żywiołowych
w rolnictwie:
a) na okres 1 roku
b) na okres 2 lat

-

za administrowanie po upływie każdych 12 miesięcy

2,00% - 3,00%
1,50% - 2,50%

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo

tak jak za udzielenie kredytu

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo

1,50% - 3,00%

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo

2,00% - 4,00%

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo

wg stawek określonych
w umowie z AR i MR

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo

0,03%

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo

1,50%
2,50%

naliczana od kwoty wydłużenia,
płatna jednorazowo

13.

Udzielenie kredytu wspólnocie mieszkaniowej

14.

Kredyty z linii EFRWP

15.

Udzielenie pożyczki

16.

Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. (za każdą operację). Opłata pobierana jest przez Bank
(domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego

17.

Oprotestowanie weksla. W razie nie zapłacenia, prowizję pobiera Bank (domicyliat) od głównego dłużnika
wekslowego lub podawcy weksla od banku, który zdyskontował weksel

18.

Za wydanie na wniosek klienta oraz na zapytanie innych banków , zaświadczenia stwierdzającego wysokość
zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik

150 zł

19.

Za wydanie odpisu umowy o kredyt lub aneksu do umowy

150 zł

płatna jednorazowo

20.

Za zmianę warunków umowy kredytowej na wniosek klienta wymagającej sporządzenia aneksu

200 zł

płatna jednorazowo

21.

Za wydanie promesy kredytowej

250 zł

płatna jednorazowo

22.

Za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej klienta na jego wniosek

23.

1,50% - 3,00%

płatna jednorazowo

1,50%

płatna jednorazowo

2,00% - 4,00%

płatna jednorazowo

50 zł
100 zł + koszty opłat notarialnych

płatna jednorazowo
płatna jednorazowo
płatna jednorazowo

200 zł – 1.000 zł

płatna jednorazowo

Za wydanie zgody na bezciężarowe odłączenie każdej działki

200 zł

od każdego wniosku,
płatna jednorazowo

24.

Za sporządzenia wniosku o wykreślenie hipoteki

50 zł

od każdego wniosku,
płatna jednorazowo

25.

Zastaw rejestrowy:
a) za sporządzenie i wysłanie kompletu wniosku o wpis
b) za sporządzenie i wysłanie kompletu wniosku o wykreślenie

100,00 zł
50,00 zł

od jednej umowy, płatna
jednorazowo

w przypadku osób fizycznych
prowadzących działalność
gospodarczą w tym rolników i
wspólników spółek cywilnych
opłata równa kosztowi listu
poleconego za potwierdzeniem

Za każde upomnienie/wezwanie

26.

Za sporządzenie i wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty
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odbioru wg Cennika Usług
Pocztowych Poczta Polska S.A., w
przypadku pozostałych podmiotów
– oplata wynosi 30 zł
27.

Za przygotowanie na wniosek Kredytobiorcy lub Poręczyciela informacji dotyczących księgowań operacji
kredytowych w rozbiciu na daty i wysokość wpłat, spłat kredytu lub odsetek

28.

Za zawarcie umowy przejęcia długu – od kwoty przejmowanego zadłużenia

29.

Za zawarcie ugody na spłatę zadłużenia

0,00% - 2,00%

naliczana od kwoty długu,
płatna jednorazowo

30.

Za prolongatę w spłacie kredytu:
a) za prolongatę do 3 miesięcy
b) za prolongatę powyżej 3 miesięcy

2,00% nie mniej niż 300 zł
2,50% - 4,00% nie mniej niż 300 zł

naliczana od kwoty
prolongowania,
płatna jednorazowo

31.

Za wystawienie promesy udzielenia gwarancji lub poręczenia

32.

Za udzielenie gwarancji lub poręczenia

33.

Za wypłatę gwarancji w wyniku zgłoszonego roszczenia

34.

Wizytacja w miejscu realizowanej inwestycji:
a)
b)

1,00% - 2,00%
mniej niż 300 zł

nie

płatna jednorazowo

0,50% kwoty, nie mniej niż 100 zł

naliczana od kwoty,
płatna jednorazowo

0,50% - 5,00%

naliczana od kwoty,
płatna jednorazowo

0,50%

od wpłaconej kwoty,
płatna jednorazowo

bez opłat

pierwsza wizytacja
każda następna, w tym:
do 50 km
powyżej 50 km

płatna jednorazowo
50,00 zł
0,8358 zł x km + 100,00 zł

Inne czynności kredytowe

35

płatna jednorazowo

50 zł

200 zł

Za każdą czynność

Rozdział 8. Karty płatnicze
Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Karta bez funkcji
zbliżeniowej:
Visa Business
Electron

Karta z funkcją
zbliżeniową:
MasterCard
Business

Karta z funkcją
zbliżeniową:
Visa Business
Electron
PayWave

Tryb
pobierania
opłaty

Wydanie karty:
a) pierwszej
b) kolejnej

bez opłat
25,00 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
15,00 zł

za każdą
kartę

Wydanie:
1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
2) nowej karty w miejsce utraconej

20,00 zł
40,00 zł

20,00 zł
40,00 zł

20,00 zł
40,00 zł

za każdą
kartę

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.

2.
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3.

Wznowienie karty

40,00 zł

15,00 zł
15,00 zł

za każdą
kartę

4.

Zastrzeżenie karty

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

5.

2,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

za każdą
zmianę

Użytkowanie karty

2,00 zł

2,00 zł

6.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

5,00 zł

5,00 zł

7.

Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą

bez opłat
4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł

bez opłat
4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł

8.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

9.

Wydanie nowego numeru PIN

10.

bez opłat
1,50 zł
2% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
2% min. 5,00 zł

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

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB

4,50 zł

4,50 zł

3,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) banków SGB

1,00 zł

1,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1

2,00 zł

2,00 zł

1,00 zł
2,00 zł

za każde
sprawdzenie

12.

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

miesięcznie

13.

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każde
zestawienie

14.

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

za każdą
przesyłkę

15.

Transakcje bezgotówkowe

bez opłat

bez opłat

11.

16.

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w walucie innej niż
PLN

3%

bez opłat

za każdy
numer PIN
za każdą
zmianę,
pobierana
w dniu
rozliczenia
operacji

bez opłat

-

3%

naliczana od
kwoty
transakcji,
pobierana
w dniu
rozliczenia
operacji
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Karty przedpłacone
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Wydanie karty i PIN

2.

Zmiana PIN w bankomatach

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Karta bez funkcji zbliżeniowej:
MasterCard

Tryb
pobierania
opłaty

30,00 zł

za każde wydanie

4,50 zł
7,00 zł

Za każdą zmianę,
pobierana w dniu
rozliczenia
operacji

1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt. 1)
3.

Opłata za wypłatę 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 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

bez opłat
1,50 zł
5,00 zł
3% min. 4,50 zł
5,00 zł

naliczana od
wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu
rozliczenia
operacji

Karty świadczeniowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Wydanie karty i PIN

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard

Tryb pobierania opłaty

10,00 zł

za każdą kartę i PIN

wg indywidualnie uzgodnionych
stawek

2.

Zasilenie rachunku karty

3.

Zastrzeżenie karty

bez opłat

4.

Użytkowanie karty

wg indywidualnie uzgodnionych
stawek

5.

Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB

6.

Transakcje bezgotówkowe

-

bez opłat

-

bez prowizji

-

Karty charge
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard
MasterCard Business
Business
Gold

Wydanie karty dla posiadacza rachunku prowadzonego w pakiecie:
a) pierwszej
b) kolejnej

za każdą kartę

80,00 zł
70,00 zł

350,00 zł
350,00 zł

Wydanie:
1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
2) nowej karty w miejsce utraconej

za każdą kartę

20,00 zł
70,00 zł

20,00 zł
300,00 zł

3.

Wznowienie karty

za każdą kartę

40,00 zł

350,00 zł

4.

Zastrzeżenie karty

-

bez opłat

bez opłat

2.
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5.

Użytkowanie karty

6.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta

7.

Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) kasach banków SGB8)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą

-

bez opłat

bez opłat

za każdą zmianę

5,00 zł

5,00 zł

2,00%
2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł

2,00%
2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

6,00 zł

6,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

naliczana od wypłaconej
kwoty, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

8.

Wydanie nowego numeru PIN

za każdy numer PIN

9.

Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1

za każdą zmianę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

10.

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

11.

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

12.

Transakcje bezgotówkowe

13.

Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki:
1) w kraju

miesięcznie
za każde zestawienie

5,00 zł

5,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

1%

1%

1%

1%

naliczana w dniu rozliczenia,
pobierana po wpływie
środków na rachunek

50,00 zł

100,00 zł

za każdy monit/wezwanie

10,00 zł

10,00 zł

równowartość w złotych
150 USD plus koszty
operacyjne MasterCard
równowartość w złotych
95 USD plus koszty
operacyjne MasterCard

równowartość w złotych
150 USD plus koszty
operacyjne MasterCard
równowartość w złotych
95 USD plus koszty
operacyjne MasterCard

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard BUsiness

Tryb pobierania opłaty

miesięcznie, naliczana od
kwoty transakcji wykonanych
w poprzednim cyklu
rozliczeniowym

2) za granicą
14.

Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia

15.

Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach
określonych w umowie o kartę

16.

Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

za każdą kartę

17.

Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

za każdą kartę

Karty kredytowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Wydanie karty (głównej lub dołączonej)

75,00 zł

za każdą kartę

2.

Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)

75,00 zł

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

3.

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej

75,00 zł

za każdą kartę

4.

Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN

35,00 zł

za każdą kartę

5.

Wznowienie karty

bez opłat
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6.

Zastrzeżenie karty

7.

Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB8)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą

bez opłat
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł

naliczana od wypłacanej
kwoty, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

8.

Zmiana PIN w bankomatach

4,50 zł

za każdą zmianę

9.

Wydanie nowego numeru PIN

6,00 zł

za każdy numer PIN

10.

bez opłat

Zmiana limitu kredytowego
11.

Minimalna kwota do zapłaty

12.

Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę

13.

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

5% min. 50,00 zł

naliczana zgodnie
z regulaminem
funkcjonowania kart
kredytowych i umową

w przypadku osób fizycznych za każdy monit/wezwanie
prowadzących działalność
gospodarczą w tym rolników i
wspólników spółek cywilnych
opłata równa kosztowi listu
poleconego za
potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Usług Pocztowych
Poczta Polska S.A., w
przypadku pozostałych
podmiotów – oplata wynosi 20
zł
5,00 zł

za każdą przesyłkę

Karty walutowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Użytkowanie karty

2.

Opłata za wypłatę gotówki:
1)
2)
3)
4)
5)

3.

w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
w bankomatach innych, niż wskazane z pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane z pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
w bankomatach za granicą

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

Tryb pobierania opłaty

Karty z funkcją zbliżeniową
MasterCard do rachunków
oszczędnościowych w EUR/USD
stawki w walucie rachunku

Podmiot
naliczający opłatę

miesięcznie za każdą kartę

1,5 EUR, 2 USD

Bank Spółdzielczy

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

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

bez opłat
1 EUR, 1 USD
1,50 EUR, 2 USD
3% min. odpowiednio 1,50 EUR, 2 USD
1,50 EUR, 2 USD
0,5 EUR, 0,5 USD

SGB-Bank

SGB-Bank
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4.

Wydanie nowego numeru PIN

5.

Zmiana PIN w bankomatach:
1)
2)

6.

1,50 EUR, 2 USD

Bank Spółdzielczy

za każdą zmianę

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

SGB-Bank
SGB-Bank

za każde sprawdzenie

0,25 EUR, 0,3 USD
1 EUR, 1 USD

SGB-Bank
SGB-Bank

miesięcznie

0,50 EUR, 0,6 USD
bez opłat

Bank Spółdzielczy
nie dotyczy

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1)
2)

7.

sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1

za każdy numer PIN

sieci SGB
innych, niż wskazane z pkt 1

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
1)
2)

w formie papierowej za pośrednictwem poczty
w formie elektronicznej

Rozdział 9. Czynności w obrocie dewizowym
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty

bez opłat

-

1.

Skup i sprzedaż wartości dewizowych

2.

Otwarcie rachunku

10 zł

jednorazowo

3.

Otwarcie rachunku bez wniesienia pierwszej wpłaty

15 zł

jednorazowo

4.

Prowadzenie rachunku

15 zł

miesięcznie

5.

Wyciąg z rachunku walutowego

bez opłat

-

6.

Wpłaty na rachunek

bez opłat

-

7.

Polecenie przelewu w walucie obcej (SWIFT) pomiędzy rachunkami płatniczymi w kraju w walucie innej niż
złoty i euro) – tryb normalny
1)

2)

8.

złożonych w formie papierowej
a) na rachunki bankowe klientów SGB
przekazy do równowartości 5.000 euro
przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit a)
przekazy do równowartości 5.000 euro
przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
a) na rachunki bankowe klientów SGB
przekazy do równowartości 5.000 euro
przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit a)
przekazy do równowartości 5.000 euro
przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro

bez opłat
bez opłat
40,00 zł
75,00 zł
za każdy przelew
bez opłat
bez opłat
40,00 zł
75,00 zł

Polecenie przelewu w walucie EUR w kraju – tryb normalny (SWIFT)
1)

złożonych w formie papierowej
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na rachunki bankowe klientów SGB
przekazy do równowartości 5.000 euro
przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit a)
przekazy do równowartości 5.000 euro
przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
a) na rachunki bankowe klientów SGB
przekazy do równowartości 5.000 euro
przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit a)
przekazy do równowartości 5.000 euro
przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
a)

2)

9.

bez opłat
bez opłat
40,00 zł
75,00 zł
za każdy przelew
bez opłat
bez opłat
40,00 zł
75,00 zł

Polecenie przelewu za granicę w walucie obcej i PLN (SWIFT) – tryb normalny
1)

2)

złożonych w formie papierowej
a) przekazy do równowartości 5.000 euro
b) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
a) przekazy do równowartości 5.000 euro
b) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro

10. Wypłaty z rachunku

40,00 zł
75,00 zł
za każdy przelew
40,00 zł
75,00 zł
bez opłat

-

11. Wydanie zaświadczenia z tytułu wywozu wartości dewizowych z kraju

15 zł

za każde zaświadczenie

12. Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku tytułem przedstawienia urzędom Administracji
Państwowej, Konsulatom

15 zł

13. Likwidacja rachunku walutowego
14. Polecenie przelewu SEPA – tryb normalny:
1)

2)

bez opłat

za każde zaświadczenie
-

złożonych w formie papierowej
a)

na rachunki bankowe klientów SGB

bez opłat

b)

na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a)

12,00 zł

złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
a)

na rachunki bankowe klientów SGB

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a)
UWAGA! Polecenie przelewu może być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez
SGB-Bank S.A. wolnych środków na rachunkach nostro

za każde polecenie przelewu

bez opłat
0,50 zł

15. Polecenie przelewu w trybie pilnym – dodatkowa opłata:
1)

na rachunki bankowe klientów SGB

2)

na rzecz klientów posiadających rachunku w innych bankach niż w pkt 1)

bez opłat
100 zł

za każde polecenie przelewu
str. 16

UWAGA! Polecenie przelewu może być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez
SGB-Bank S.A. wolnych środków na rachunkach nostro
16. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym (OVERNIGHT)
– pobierana przez SGB-Bank S.A.:

100,00 zł

za każde polecenie, pobierana
jednorazowo

17. Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju – pobierana przez SGB-Bank
S.A.:

45,00 zł + koszty banków
pośredniczących

za każde odwołanie, pobierana
jednorazowo

18. Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przekazów
(OUR) – pobierana przez SGB-Bank S.A.:
1) przekazy do równowartości 2.500 euro
2) przekazy przekraczające równowartość 2.500 euro
UWAGA! Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu. Opcje
kosztowe OUR i BEN dostępne są wyłącznie przy składaniu dyspozycji w formie papierowej.

40,00 zł
80,00 zł

za każdy przekaz,
pobierana jednorazowo

19. Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP) – pobierana przez SGBBank S.A.

40,00 zł

pobierana jednorazowo

20. Czynności niestandarowe, zwroty zleceń (wyjaśnianie niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie
dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy,
odbiorcy płatności lub innych danych zlecenia) – opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.

100,00 zł

pobierana jednorazowo

zgodnie z fakturą

pobierana jednorazowo

21. Kurier na życzenie klienta – opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.

Inkaso
Lp.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Podstawowa

Minimalna

Maksymalna

Tryb pobierania opłaty

0,2%

50,00 zł

150,00 zł

pobierana jednorazowo

0,2%

150,00 zł

400,00 zł

pobierana jednorazowo

200,00 zł

-

-

pobierana jednorazowo

1.

Inkaso czeków (opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.)

2.

Inkaso dokumentów oraz weksli (opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.)

3.

Akcept traty (opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.)

4.

Zmiana warunków inkasa (opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.)

100,00 zł

-

-

pobierana jednorazowo

5.

Przeniesienie praw własności do towaru/cesja lub upoważnienie (opłata pobierana przez
SGB-Bank S.A.)

200,00 zł

-

-

pobierana jednorazowo

6.

Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów niezainkasowanych
pobierana przez SGB-Bank S.A.)

100,00 zł

-

-

pobierana jednorazowo

7.

Protest weksla lub traty (opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.)

8.

(opłata

Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku (opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.):
1) inkaso czeków na kwotę do równowartości 10 USD
2) inkaso czeków na kwotę powyżej równowartości 10 USD
UWAGA! Równowartość ustalana według kursu średniego NBP na dzień realizacji zlecenia

300,00 zł + koszty notarialne

pobierana jednorazowo

1,00 zł
50,00 zł

pobierana jednorazowo
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Akredytywa dokumentowa
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Lp.

Podstawowa

Minimalna

Maksymalna

Tryb pobierania opłaty

0,2%

250,00 zł

-

pobierana jednorazowo

1.

Otwarcie lub przeniesienie akredytyw (za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny) - opłata
pobierana przez SGB-Bank S.A.

2.

Awizowanie beneficjentowi akredytywy obcej bez dodania potwierdzenia - opłata pobierana
przez SGB-Bank S.A.

250,00 zł

-

-

pobierana jednorazowo

3.

Potwierdzenie akredytywy (za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny) - opłata pobierana przez
SGB-Bank S.A.

0,2%

250,00 zł

-

pobierana jednorazowo

4.

Podwyższenie kwoty akredytywy – od kwoty podwyższenia - opłata pobierana przez
SGB-Bank S.A.

0,2%

250,00 zł

-

pobierana jednorazowo

0,2%

250,00 zł

-

pobierana jednorazowo

100,00 zł

-

-

pobierana jednorazowo

0,2%

250,00 ZŁ

400,00 zł

pobierana jednorazowo

5.

Przedłużenie terminu ważności akredytyw - opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.:
UWAGA! Jeżeli nowy termin ważności akredytywy nie przekracza 3-miesięcznego okresu od
momentu ustanowienia poprzedniego terminu ważności, to pobiera się opłatę jak za inną zmianę
warunków akredytywy

6.

Inna zmiana warunków akredytywy - opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.

7.

Wypłata z akredytywy (od kwoty dokumentów) - opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.

8.

Badanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy ) - opłata pobierana przez
SGB-Bank S.A.

250,00 zł

-

-

pobierana jednorazowo

9.

Zryczałtowana opłata z tytułu nadzoru nad odroczoną płatnością (za każdy miesiąc
odroczenia) - opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.

200,00 zł

-

-

pobierana jednorazowo

10. Przeniesienie praw własności do towaru (cesja lub upoważnienie) - opłata pobierana przez
SGB-Bank S.A.

100,00 zł

-

-

pobierana jednorazowo

11. Wygaśnięcie niewykorzystanej akredytywy - opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.

200,00 zł

-

-

pobierana jednorazowo

-

-

-

-

12. Sporządzenie wzoru

Rozdział 10. Kantor SGB
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Udostępnienie i obsługa

bez opłat

POZOSTAŁE OPŁATY
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty

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

naliczana od wpłacanej kwoty
naliczana od wpłacanej kwoty

Wpłaty gotówkowe:
a)
b)

na rachunki w innych bankach
w systemie Express Elixir
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c)
d)
2.

realizowane w systemie SORBNET
na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów ogólnych do ich
odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz na inne cele akcji humanitarnych

a)
b)

bez opłat

za każdy odpis

30 zł
5 zł
10 zł
30 zł
50 zł
30 zł

gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek,
gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych,
o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów

Za udzielaną pisemnie informację o:
a)

posiadaniu rachunku bankowego

50 zł

b)

stanie rachunku bankowego

50 zł

c)

wydanie opinii dotyczącej rachunku

100 zł

d)

wydanie zaświadczenia, że rachunek nie jest obciążony tytułami egzekucyjnymi

50 zł

e)

za wydanie innych zaświadczeń

50 zł

4.

Za przeliczenie i sortowanie znaków pieniężnych, pochodzących z wpłat kasowych, przyjmowanych od klientów bez
przeliczenia wg indywidualnej umowy do kasy dziennej

5.

Za wymianę znaków pieniężnych (banknot lub bilon):

0,1% od wartości wpłaty nie
więcej niż 25 zł

a)

dla osób posiadających rachunek w Banku

0,5% nie mniej niż 2 zł

b)

dla osób nieposiadających rachunku w Banku

0,5% nie mniej niż 4 zł

6.

Za wymianę znaków pieniężnych oraz przeliczenie lub wymianę bilonu przez instytucje kościele/parafie

7.

Za zastrzeżenie:

bez opłat

1) dokumentu tożsamości Klienta Banku

bez opłat

2) dokumentu tożsamości osób nie będących klientami Banku

10,00 zł

8.

Wypłaty gotówkowe świadczeń

9.

Za przyjęcie wniosku o sprawdzenie osoby w Centralnej Informacji o rachunkach

10.

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową – osobom, organom i
instytucjom uprawnionym na podstawie Prawa Bankowego (z wyłączeniem przypadków określonych w Art. 110
ustawy Prawo Bankowe) oraz innych przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 11

11.

za każdą wpłatę

Za sporządzenie odpisu:
a) wyciągu z rachunku bankowego z lat poprzednich
b) jednego dowodu do wyciągu
c) jednego dowodu do wyciągu z lat poprzednich
d) historii rachunku za rok bieżący
e) historii rachunku za lata poprzednie (za każdy rok)
f) umowy rachunku bankowego
! Opłaty nie pobiera się w przypadku:

3.

50,00 zł

Udzielenie odpowiedzi na wezwanie komornika sądowego do udzielenia informacji w zakresie określonym w art. 14
ust. 3 ustawy o kosztach komorniczych * – wskazane kwoty obejmują podatek VAT:

za każdą informację

od każdej wpłaty

od każdej wymiany
-

za każde zastrzeżenie

0,5% nie mniej niż 4,00 zł

od każdej wypłaty

30,00 zł

za każdy wniosek
za każde udzielenie informacji

25 zł
opłata za pierwszą stronę
tekstu
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1.

2.

3.

4.

Udzielenie informacji przetworzonej, innej niż w punkcie 2), 3):

20 zł

a)

w postaci papierowej,

10 zł

b)

w postaci elektronicznej

Udzielenie informacji nieprzetworzonej**

10 zł

a)

w postaci papierowej

5 zł

b)

w postaci elektronicznej albo przetworzonej w sposób zautomatyzowany

Udzielenie informacji o danych adresowych, numerze lub historii rachunku bankowego, która polega na
wygenerowaniu danych z systemu komputerowego:
a)

w postaci papierowej

b)

w postaci elektronicznej

10 zł
5 zł

5 zł max 45 zł

Wysokość opłaty za drugą i każdą kolejną stronę tekstu

za stronę
*opłata za przedstawienie dokumentów i udzielenie informacji nie jest pobierana w sprawach o egzekucję lub wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia świadczeń alimentacyjnych lub rent
mających charakter alimentów oraz w sprawach o egzekucję lub wykonanie zabezpieczenia roszczenia niezwiązanego z wykonywaniem działalności gospodarczej wszczętych na wniosek Skarbu
Państwa, w tym na polecenie sądu lub prokuratora.
**Udzielenie informacji nieprzetworzonej polega w szczególności na udostępnieniu pliku do pobrania oraz przesłaniu kopii posiadanych dokumentów.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Poniecu
może ustalić indywidualne stawki prowizji i opłat inne niż określone w niniejszej Taryfie prowizji i opłat
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DZIAŁ III
PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU

Rozdział 1. Obsługa rachunków
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

2.

3.

4.

5.

Otwieranie rachunku:
a) bieżącego
b) pomocniczego
c) bieżącego dla rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne
d) bieżącego dla rolnika w celu przeprowadzania rozliczeń związanych z dopłatami
bezpośrednimi
e) pomocniczego na kredyty związane z funduszami strukturalnymi
f) bieżącego i pomocniczego innych podmiotów niefinansowych (27xx6)
Prowadzenie rachunku bankowego:
a) bieżącego (opłata pobierana do 15-go dnia każdego miesiąca)
b) pomocniczego
c) bieżącego dla rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne
d) bieżącego dla rolnika w celu przeprowadzania rozliczeń związanych z dopłatami
bezpośrednimi
e) pomocniczego na kredyty związane z funduszami strukturalnymi (opłata pobierana 5-go
dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał)
f) bieżącego i pomocniczego innych podmiotów niefinansowych (27xx6; opłata pobierana
15-go dnia każdego miesiąca)
g) wspólnot mieszkaniowych
Wpłaty gotówkowe na rachunki bieżące i pomocnicze prowadzone w BS Poniec:
a) bieżącego
b) pomocniczego
c) bieżącego dla rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne
d) bieżącego i dodatkowego innych podmiotów niefinansowych (27xx6)
e) na rachunki wspólnot mieszkaniowych
Wypłaty gotówkowe z rachunków bieżących i pomocniczych:
a) bieżącego
b) pomocniczego
c) bieżącego dla rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne
d) bieżącego dla rolnika w celu przeprowadzania rozliczeń związanych z dopłatami
bezpośrednimi
e) bieżącego i pomocniczego innych podmiotów niefinansowych (27xx6)
f) wypłata środków bez awizowania
g) opłata od niepodjętej gotówki
Realizacja przelewów w formie papierowej:
a) dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Poniec
b) dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach
c) dokonywane przez inne podmioty niefinansowe (27xx6):
na rzecz klientów posiadających rachunku w BS Poniec
na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach
d) realizowane w systemie SORBNET
e) przelew złożony w systemie Express Elixir

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty

0 zł
0 zł
0 zł
bez opłat

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
-

bez opłat
bez opłat

-

23 zł
10 zł
23 zł

miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie

bez opłat
bez opłat

-

2 zł

miesięcznie

15 zł

miesięcznie
naliczana od wpłacanej kwoty

0,3% nie mniej niż 5 zł
0,3% nie mniej niż 5 zł
bez opłat
bez opłat
0,3% nie mniej niż 2,50 zł
naliczana od wypłacanej kwoty

0,3% nie mniej niż 10 zł
0,3% nie mniej niż 10 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
0,2% nie mniej niż 200 zł
0,2% nie mniej niż 200 zł
za każdy przelew
5,00 zł
10,00 zł
bez opłat
1 zł
50 zł
10 zł
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f)
6.

każdy przelew powyżej 1 mln zł

Zlecenia stałe (opłata za obsługę zlecenia stałego oraz wykonanie przelewu):
a) przyjęcie/modyfikacja zlecenia do realizacji
b) realizacja zlecenia na rachunek w BS Poniec
c) realizacja zlecenia na rachunek w innym banku

7.

Realizacja polecenia zapłaty

8.

Czeki w obrocie krajowym:
a) potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego
b) przyjęcie czeków rozrachunkowych i gotówkowych składanych do inkasa
c) wydanie książeczki, czeków gotówkowych i rozrachunkowych posiadaczowi rachunku
bankowego

9.

Wyciągi z rachunków bieżących:
a) odbierane osobiście przez klienta:
miesięcznie
po każdej zmianie salda
b) wysyłanie wyciągów pocztą na adres korespondencyjny:
miesięcznie
po każdej zmianie salda
c) poprzez elektroniczne kanały dostępu

100 zł
2 zł
2 zł
2,50 zł

za każdą dyspozycję
za każdy przelew
za każdy przelew

2 zł

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

10 ł
10 ł
25 zł

bez opłat
bez opłat

-

bez opłat
2 zł
bez opłat

za każdą przesyłkę
-

10. Za ogłoszenie o utracie czeków i blankietów czekowych

20 zł

za każde ogłoszenie

11. Za likwidację rachunku bankowego

10 zł

jednorazowo

12. Zmiana karty wzorów podpisów

20 zł

za każdą zmianę

13. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

10 zł

za każde ustanowienie/zmianę

14. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia z powodu przekroczenia salda

10,00 zł

za każde upomnienie

15. Realizacja tytułu wykonawczego

10,00 zł

za każdy przelew
dotyczący tytułu

200 zł

Za każdą czynność

16. Czynności niestandardowe np.. wyjaśnienie szczegółów płatności, zapytanie skierowane
do innych banków, odzyskanie środków na wniosek klienta, w wyniku podania przez niego
nieprawidłowego identyfikatora odbiorcy

Rachunek VAT – wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego został założony rachunek VAT
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku
2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
3.

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek
klienta
1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) z lat poprzednich

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

bez opłat
bez opłat
za każde zaświadczenie

30,00 zł

za każde zestawienie
25,00 zł
25,00 zł za pierwszy rok + po 12,50
zł za każdy poprzedni rok
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4. Sporządzenie kopii:

za każdy dokument
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego

10,00 zł
10,00 zł za pierwszy rok + po 5,00 zł
za każdy poprzedni rok

b)

z lat poprzednich
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji
b) klient nie określi daty dokonania operacji
5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

15,00 zł
25,00 zł
raz w miesiącu

bez opłat za pierwszy wyciąg

Rozdział 2. Pakiet „Wiele za niewiele” z kartą Mastercard
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty

Podmiot naliczający
opłatę

miesięcznie

Bank Spółdzielczy

1.

Opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego

10,00 zł

2.

Opłata za wydanie karty wraz z nr PIN

bez opłat

-

-

3.

Opłata za użytkowanie karty
bez opłat
3,00 zł

miesięcznie

SGB-Bank S.A.

1)
2)
4.

pierwszej do rachunku
kolejnej do rachunku

Opłata za wypłatę gotówki:
1)
2)
3)
4)
5)

w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
terminalach płatniczych sieci SGB w kasach banków SGB
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1)
terminalach płatniczych innych, niż wskazane w pkt 2)
bankomatach za granicą

5.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

6.

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

7.

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

6,00 zł

za każdy numer PIN

bez opłat

SGB-Bank S.A.

SGB-Bank S.A.

-

-

za każdą zmianę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

SGB-Bank S.A.

1,00 zł
2,00 zł

za każde sprawdzenie

SGB-Bank S.A.

bez opłat

za każde zestawienie

Bank Spółdzielczy

4,50 zł
7,00 zł

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1)
2)

9.

sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1

naliczana od wypłacanej
kwoty, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

1,50 zł

Zmiana PIN w bankomatach:
1)
2)

8.

bez opłat
4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1

Zestawienia transakcji przesyłane do klienta:
1)

w formie elektronicznej na adres poczty e-mail
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2)

w formie papierowej listem zwykłym

3,00 zł

10. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta

5,00 zł

za każde zestawienie

11. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

45,00 zł

za każdą przesyłkę

12. Transakcje bezgotówkowe

bez opłat

-

-

13. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

bez opłat

-

-

UWAGA: Dla pozostałych czynności bankowych ustala się opłaty i prowizje obowiązujące dla Klientów Instytucjonalnych.

Rozdział 3. Rachunki lokacyjne
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania
opłaty

1.

Otwarcie i prowadzenie rachunków lokacyjnych

bez opłat

-

2.

Wpłaty gotówkowe na rachunek lokacyjny

bez opłat

-

3.

Wypłaty gotówkowego z rachunku lokacyjnego

4.

Realizacja przelewów:
a) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł
b) realizowany w systemie SORBNET

jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 15,00 zł
za każdą wypłatę

5.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

jeden przelew w m-cu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 15,00 zł
jeden przelew w m-cu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 30,00 zł

za każdy przelew

bez opłat

-

Rozdział 4. Lokaty terminowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

bez opłat

-

2 zł

jednorazowo

Przelew z rachunku lokaty terminowej:
a) na rachunek w BS Poniec
b) na rachunek w innym banku

bez opłat
10 zł

za każdy przelew

Wyciągi z lokat terminowych po zmianie salda:
a) odbierane osobiście przez klienta
b) wysyłane na adres korespondencyjny

bez opłat
2 zł

za każdą przesyłkę

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty

1.

Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej

2.

Likwidacja lokaty terminowej

3.

4.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Rozdział 5. Bankowość elektroniczna
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

2.

Uruchomienie usługi:
a) IBF dla Firm
b) Internet Banking (rolnicy, osoby fiz. prowadzące dział. gospodarczą)

wg poniesionych kosztów
5 zł

Korzystanie z dostępu do:
a) IBF dla Firm
b) Internet Banking (rolnicy, osoby fiz. prowadzące dział. gospodarczą)

10 zł
bez opłat

jednorazowo

miesięcznie
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3.

Udostępnienie Tokenu (1 szt.)

4.

Generacja certyfikatu

5.

Instalacja oprogramowania wymaganego do korzystania z IBF dla Firm
klienta

6.

Zablokowania dostępu do IBF dla Firm

7.

Dodatkowe wydanie Tokenu

8.

Przelewy sporządzane w systemie:
a) IBF dla Firm
dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Poniec
dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach
1 Internet Banking (rolnicy, osoby fiz. prowadzące dział. gospodarczą)
dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Poniec
dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach
1 realizowane w systemie SORBNET
30 złożone w systemie Express Elixir
31 każdy przelew powyżej 1 mln zł

9.

10.

Usługa płatności masowych:
a) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi
c) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny

na komputerze

wg poniesionych kosztów

jednorazowo

20 zł

jednorazowo

100 zł

jednorazowo

10 zł

za każdą blokadę

wg poniesionych kosztów

jednorazowo
za każdy przelew

1 zł
1 zł
1 zł
1 zł
30 zł
10 zł
50 zł
150 zł
ustalana indywidualnie z
Klientem

jednorazowo

bez opłat

-

3 zł
0,25 zł

miesięcznie

bez opłat

-

bez opłat

-

11.

Pakiet SMS:
a) uruchomienie usługi
b) za korzystanie z usługi:
do 10 SMS-ów w miesiącu
każdy następny SMS w miesiącu
Likwidacja lokaty terminowej

12.

Wydanie ID i hasła stałego

13.

Wydanie nowego hasła stałego

2 zł

za każde hasło

14.

Zablokowanie dostępu do usługi Internet Banking

5 zł

za każdą blokadę

15.

Autoryzacja kodem SMS:
a) do 10 przelewów w miesiącu
b) każdy następny przelew w miesiącu

1,50 zł
0,30 zł

miesięcznie

Rozdział 6. Instrumenty płatnicze
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

Płatności mobilne BLIK

1.

Aktywacja BLIK

jednorazowo

0,00 zł

2.

Użytkowanie BLIK

miesięcznie

0,00 zł

3.

Opłata za wypłatę gotówki:
za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

za każdą wypłatę, pobierana

0,00 zł

a)
b)
c)
4.

w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w bankomatach innych, niż wykazane w pkt 1
w bankomatach za granicą

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
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w dniu rozliczenia operacji
5.

Krajowa transakcja płatnicza

za każdą transakcję, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

bez opłat

6.

Zmiana limitu transakcyjnego

za każdą zmianę limitu

bez opłat

Rozdział 7. Kredyty i pożyczki
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Udzielenie kredytu obrotowego na działalność gospodarczą lub rolniczą:
a) z terminem spłaty do 3 miesięcy
b) z terminem spłaty do 6 miesięcy
c) z terminem spłaty do 12 miesięcy

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty

1,50%
2,00%
2,50%

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo

2.

Udzielnie kredytu inwestycyjnego na działalność gospodarczą

1,50% - 5,00%

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo

3.

Udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą do roku

2,00% - 3,50%

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo

4.

Udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą na okres dłuższy niż 1 rok,
w tym:

2,00% - 3,00%

-

za administrowanie po upływie każdych 12 miesięcy

2,00% - 3,00%

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo

5.

Udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą dla rolników

2,00% - 3,00%

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo

6.

Udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na działalność rolniczą „AGROKREDYT”, w tym:

2,00% - 3,00%

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo

7.

Odnowienie kredytu w rachunku bieżącym na podstawie dotychczasowej umowy w drodze aneksu

8.

Udzielenie kredytu inwestycyjnego na realizację inwestycji z udziałem środków pochodzących z funduszy UE

9.

Udzielenie kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej (1 ha x kwota)

10.

Udzielenie preferencyjnego kredytu obrotowego i inwestycyjnego

11.

Obsługa dopłat ARiMR (naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu inwestycyjnego oraz obrotowego,
pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej)

12.

Wydłużenie terminu spłaty kredytu obrotowego preferencyjnego na likwidację skutków klęsk żywiołowych
w rolnictwie:
a) na okres 1 roku
b) na okres 2 lat

-

za administrowanie po upływie każdych 12 miesięcy

13.

Udzielenie kredytu wspólnocie mieszkaniowej

14.

Kredyty z linii EFRWP

15.

Udzielenie pożyczki

16.

Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. (za każdą operację). Opłata pobierana jest przez Bank
(domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego

1,50% - 2,50%
tak jak za udzielenie kredytu

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo

1,50% - 3,00%

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo

2,00% - 4,00%

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo

wg stawek określonych
w umowie z AR i MR

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo

0,03%

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu, płatna jednorazowo

1,50%
2,50%

naliczana od kwoty wydłużenia,
płatna jednorazowo

1,50% - 3,00%

płatna jednorazowo

1,50%

płatna jednorazowo

2,00% - 4,00%

płatna jednorazowo

50 zł

płatna jednorazowo
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17.

Oprotestowanie weksla. W razie nie zapłacenia, prowizję pobiera Bank (domicyliat) od głównego dłużnika
wekslowego lub podawcy weksla od banku, który zdyskontował weksel

18.

Za wydanie na wniosek klienta oraz na zapytanie innych banków , zaświadczenia stwierdzającego wysokość
zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik

150 zł

19.

Za wydanie odpisu umowy o kredyt lub aneksu do umowy

150 zł

płatna jednorazowo

20.

Za zmianę warunków umowy kredytowej na wniosek klienta wymagającej sporządzenia aneksu

200 zł

płatna jednorazowo

21.

Za wydanie promesy kredytowej

22.

Za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej klienta na jego wniosek

23.

100 zł + koszty opłat notarialnych

płatna jednorazowo
płatna jednorazowo

250 zł

płatna jednorazowo

200 zł – 1.000 zł

płatna jednorazowo

Za wydanie zgody na bezciężarowe odłączenie każdej działki

200 zł

od każdego wniosku,
płatna jednorazowo

24.

Za sporządzenia wniosku o wykreślenie hipoteki

50 zł

od każdego wniosku,
płatna jednorazowo

25.

Zastaw rejestrowy:
a) za sporządzenie i wysłanie kompletu wniosku o wpis
b) za sporządzenie i wysłanie kompletu wniosku o wykreślenie

100,00 zł
50,00 zł

od jednej umowy, płatna
jednorazowo

oplata wynosi 30 zł

Za każde upomnienie/wezwanie

26.

Za sporządzenie i wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty

27.

Za przygotowanie na wniosek Kredytobiorcy lub Poręczyciela informacji dotyczących księgowań operacji
kredytowych w rozbiciu na daty i wysokość wpłat, spłat kredytu lub odsetek

28.

Za zawarcie umowy przejęcia długu – od kwoty przejmowanego zadłużenia

29.
30.

płatna jednorazowo

1,00% - 2,00%
nie mniej niż 300 zł

płatna jednorazowo

Za zawarcie ugody na spłatę zadłużenia

0,00% - 2,00%

naliczana od kwoty długu,
płatna jednorazowo

Za prolongatę w spłacie kredytu:
a) za prolongatę do 3 miesięcy
b) za prolongatę powyżej 3 miesięcy

2,00% nie mniej niż 300 zł
2,50% - 4,00% nie mniej niż 300 zł

naliczana od kwoty
prolongowania,
płatna jednorazowo

31.

Za wystawienie promesy udzielenia gwarancji lub poręczenia

32.

Za udzielenie gwarancji lub poręczenia

33.

Za wypłatę gwarancji w wyniku zgłoszonego roszczenia

34.

Wizytacja w miejscu realizowanej inwestycji:
a)
b)
-

35

50 zł

pierwsza wizytacja
każda następna, w tym:
do 50 km
powyżej 50 km

Inne czynności kredytowe

0,50% kwoty, nie mniej niż 100 zł

naliczana od kwoty,
płatna jednorazowo

0,50% - 5,00%

naliczana od kwoty,
płatna jednorazowo

0,50%

od wpłaconej kwoty,
płatna jednorazowo

bez opłat
płatna jednorazowo
50,00 zł
0,8358 zł x km + 100,00 zł
200 zł

Za każdą czynność
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Rozdział 8. Karty płatnicze
Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Karta bez funkcji
zbliżeniowej:
Visa Business
Electron

Karta z funkcją
zbliżeniową:
MasterCard
Business

Karta z funkcją
zbliżeniową:
Visa Business
Electron
PayWave

Tryb
pobierania
opłaty

Wydanie karty:
a) pierwszej
b) kolejnej

bez opłat
25,00 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
15,00 zł

za każdą
kartę

Wydanie:
1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
2) nowej karty w miejsce utraconej

20,00 zł
40,00 zł

20,00 zł
40,00 zł

20,00 zł
40,00 zł

za każdą
kartę

Wznowienie karty

40,00 zł

15,00 zł
15,00 zł

za każdą
kartę

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.

2.

3.
4.

Zastrzeżenie karty

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

5.

Użytkowanie karty

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

miesięcznie

6.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą
zmianę

7.

Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą

bez opłat
4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł

bez opłat
4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł

8.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

9.

Wydanie nowego numeru PIN

10.

11.

bez opłat
1,50 zł
2% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
2% min. 5,00 zł

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

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB

4,50 zł

4,50 zł

3,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) banków SGB

1,00 zł

1,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1

2,00 zł

2,00 zł

1,00 zł
2,00 zł

za każdy
numer PIN
za każdą
zmianę,
pobierana
w dniu
rozliczenia
operacji
za każde
sprawdzenie
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12.

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

4,00 zł

4,00 zł

13.

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

5,00 zł

5,00 zł

14.

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

45,00 zł

45,00 zł

15.

Transakcje bezgotówkowe

bez opłat

bez opłat

16.

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w walucie innej niż
PLN

bez opłat

3%

4,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

za każde
zestawienie

45,00 zł

za każdą
przesyłkę

bez opłat

-

3%

naliczana od
kwoty
transakcji,
pobierana
w dniu
rozliczenia
operacji

Karty przedpłacone
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Wydanie karty i PIN

2.

Zmiana PIN w bankomatach

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Karta bez funkcji zbliżeniowej:
MasterCard

Tryb
pobierania
opłaty

30,00 zł

za każde wydanie

4,50 zł
7,00 zł

Za każdą zmianę,
pobierana w dniu
rozliczenia
operacji

1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt. 1)
3.

Opłata za wypłatę 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 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

bez opłat
1,50 zł
5,00 zł
3% min. 4,50 zł
5,00 zł

naliczana od
wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu
rozliczenia
operacji

Karty świadczeniowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard

Tryb pobierania opłaty

10,00 zł

za każdą kartę i PIN

1.

Wydanie karty i PIN

2.

Zasilenie rachunku karty

3.

Zastrzeżenie karty

bez opłat

4.

Użytkowanie karty

wg indywidualnie uzgodnionych
stawek

5.

Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB

6.

Transakcje bezgotówkowe

wg indywidualnie uzgodnionych
stawek
-

bez opłat

-

bez prowizji

-
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Karty charge
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard
MasterCard Business
Business
Gold

Wydanie karty dla posiadacza rachunku prowadzonego w pakiecie:
a) pierwszej
b) kolejnej

za każdą kartę

80,00 zł
70,00 zł

350,00 zł
350,00 zł

Wydanie:
1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
2) nowej karty w miejsce utraconej

za każdą kartę

20,00 zł
70,00 zł

20,00 zł
300,00 zł

3.

Wznowienie karty

za każdą kartę

40,00 zł

350,00 zł

4.

Zastrzeżenie karty

-

bez opłat

bez opłat

5.

Użytkowanie karty

-

bez opłat

bez opłat

6.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta

za każdą zmianę

5,00 zł

5,00 zł

7.

Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) kasach banków SGB8)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą

2,00%
2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł

2,00%
2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

6,00 zł

6,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

2.

naliczana od wypłaconej
kwoty, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

8.

Wydanie nowego numeru PIN

za każdy numer PIN

9.

Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1

za każdą zmianę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

10.

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

11.

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

12.

Transakcje bezgotówkowe

13.

Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki:
1) w kraju

miesięcznie
za każde zestawienie

5,00 zł

5,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

1%

1%

miesięcznie, naliczana od
kwoty transakcji wykonanych
w poprzednim cyklu
rozliczeniowym

2) za granicą
14.

Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia

15.

Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach
określonych w umowie o kartę

16.

Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

1%

1%

naliczana w dniu rozliczenia,
pobierana po wpływie
środków na rachunek

50,00 zł

100,00 zł

za każdy monit/wezwanie

10,00 zł

10,00 zł

za każdą kartę

równowartość w złotych
150 USD plus koszty
operacyjne MasterCard

równowartość w złotych
150 USD plus koszty
operacyjne MasterCard
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17.

Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

za każdą kartę

równowartość w złotych
95 USD plus koszty
operacyjne MasterCard

równowartość w złotych
95 USD plus koszty
operacyjne MasterCard

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard BUsiness

Tryb pobierania opłaty

Karty kredytowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Wydanie karty (głównej lub dołączonej)

75,00 zł

za każdą kartę

2.

Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)

75,00 zł

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

3.

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej

75,00 zł

za każdą kartę

4.

Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN

35,00 zł

za każdą kartę

5.

Wznowienie karty

bez opłat

-

6.

Zastrzeżenie karty

bez opłat

7.

Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB8)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą

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

naliczana od wypłacanej
kwoty, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

8.

Zmiana PIN w bankomatach

4,50 zł

za każdą zmianę

9.

Wydanie nowego numeru PIN

6,00 zł

za każdy numer PIN

bez opłat

-

10.
Zmiana limitu kredytowego
11.

12.
13.

Minimalna kwota do zapłaty

Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

5% min. 50,00 zł

naliczana zgodnie
z regulaminem
funkcjonowania kart
kredytowych i umową

oplata wynosi 30 zł

za każdy monit/wezwanie

5,00 zł

za każdą przesyłkę

Karty walutowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Użytkowanie karty

2.

Opłata za wypłatę gotówki:
6)

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

Tryb pobierania opłaty

Karty z funkcją zbliżeniową
MasterCard do rachunków
oszczędnościowych w EUR/USD
stawki w walucie rachunku

Podmiot naliczający
opłatę

miesięcznie za każdą kartę

1,5 EUR, 2 USD

Bank Spółdzielczy

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

bez opłat

SGB-Bank
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7)
8)
9)
10)

w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
w bankomatach innych, niż wskazane z pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane z pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
w bankomatach za granicą

3.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

4.

Wydanie nowego numeru PIN

5.

Zmiana PIN w bankomatach:
3)
4)

6.

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

0,5 EUR, 0,5 USD

SGB-Bank

za każdy numer PIN

1,50 EUR, 2 USD

Bank Spółdzielczy

za każdą zmianę

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

SGB-Bank
SGB-Bank

za każde sprawdzenie

0,25 EUR, 0,3 USD
1 EUR, 1 USD

SGB-Bank
SGB-Bank

miesięcznie

0,50 EUR, 0,6 USD
bez opłat

Bank Spółdzielczy
nie dotyczy

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
3)
4)

7.

sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1

naliczana od wypłacanej kwoty

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

sieci SGB
innych, niż wskazane z pkt 1

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
3)
4)

w formie papierowej za pośrednictwem poczty
w formie elektronicznej

Rozdział 9. Czynności w obrocie dewizowym
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty

bez opłat

-

1.

Skup i sprzedaż wartości dewizowych

2.

Otwarcie rachunku

10 zł

jednorazowo

3.

Otwarcie rachunku bez wniesienia pierwszej wpłaty

15 zł

jednorazowo

4.

Prowadzenie rachunku

15 zł

miesięcznie

5.

Wyciąg z rachunku walutowego

bez opłat

-

6.

Wpłaty na rachunek

bez opłat

-

7.

Polecenie przelewu w walucie obcej (SWIFT) pomiędzy rachunkami płatniczymi w kraju w walucie innej niż
złoty i euro) – tryb normalny
1)
a)

b)

2)
a)

złożonych w formie papierowej
na rachunki bankowe klientów SGB
przekazy do równowartości 5.000 euro
przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit a)
przekazy do równowartości 5.000 euro
przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
na rachunki bankowe klientów SGB
przekazy do równowartości 5.000 euro

bez opłat
bez opłat
40,00 zł
75,00 zł
za każdy przelew
bez opłat
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b)

8.

bez opłat
40,00 zł
75,00 zł

Polecenie przelewu w walucie EUR w kraju – tryb normalny (SWIFT)
1)
a)

b)

2)
a)

b)

9.

przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit a)
przekazy do równowartości 5.000 euro
przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
złożonych w formie papierowej
na rachunki bankowe klientów SGB
przekazy do równowartości 5.000 euro
przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit a)
przekazy do równowartości 5.000 euro
przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
na rachunki bankowe klientów SGB
przekazy do równowartości 5.000 euro
przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit a)
przekazy do równowartości 5.000 euro
przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro

bez opłat
bez opłat
40,00 zł
75,00 zł
za każdy przelew
bez opłat
bez opłat
40,00 zł
75,00 zł

Polecenie przelewu za granicę w walucie obcej i PLN (SWIFT) – tryb normalny
1)
a)
b)
2)
a)
b)

złożonych w formie papierowej
przekazy do równowartości 5.000 euro
przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
przekazy do równowartości 5.000 euro
przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro

10. Wypłaty z rachunku

40,00 zł
75,00 zł
za każdy przelew
40,00 zł
75,00 zł
bez opłat

-

11. Wydanie zaświadczenia z tytułu wywozu wartości dewizowych z kraju

15 zł

za każde zaświadczenie

12. Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku tytułem przedstawienia urzędom Administracji
Państwowej, Konsulatom

15 zł

13. Likwidacja rachunku walutowego
14. Polecenie przelewu SEPA – tryb normalny:

bez opłat

1)

złożonych w formie papierowej

a)

na rachunki bankowe klientów SGB

bez opłat

b)

na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a)

12,00 zł

2)

złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

a)

na rachunki bankowe klientów SGB

za każde zaświadczenie
-

za każde polecenie przelewu

bez opłat
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b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a)
UWAGA! Polecenie przelewu może być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez
SGB-Bank S.A. wolnych środków na rachunkach nostro

0,50 zł

15. Polecenie przelewu w trybie pilnym – dodatkowa opłata:
1)

na rachunki bankowe klientów SGB

2)

na rzecz klientów posiadających rachunku w innych bankach niż w pkt 1)

bez opłat
100 zł

za każde polecenie przelewu

16. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym
(OVERNIGHT) – pobierana przez SGB-Bank S.A.:

100,00 zł

za każde polecenie, pobierana
jednorazowo

17. Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju – pobierana przez SGB-Bank
S.A.:

45,00 zł + koszty banków
pośredniczących

za każde odwołanie, pobierana
jednorazowo

18. Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przekazów
(OUR) – pobierana przez SGB-Bank S.A.:
1) przekazy do równowartości 2.500 euro
2) przekazy przekraczające równowartość 2.500 euro
UWAGA! Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu. Opcje
kosztowe OUR i BEN dostępne są wyłącznie przy składaniu dyspozycji w formie papierowej.

40,00 zł
80,00 zł

za każdy przekaz,
pobierana jednorazowo

19. Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP) – pobierana przez
SGB-Bank S.A.

40,00 zł

pobierana jednorazowo

20. Czynności niestandarowe, zwroty zleceń (wyjaśnianie niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie
dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy,
odbiorcy płatności lub innych danych zlecenia) – opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.

100,00 zł

pobierana jednorazowo

zgodnie z fakturą

pobierana jednorazowo

UWAGA! Polecenie przelewu może być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez
SGB-Bank S.A. wolnych środków na rachunkach nostro

21. Kurier na życzenie klienta – opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.

Inkaso
Lp.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.

Inkaso czeków (opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.)

2.

Inkaso dokumentów oraz weksli (opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.)

3.

Akcept traty (opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.)

4.

Zmiana warunków inkasa (opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.)

5.

Przeniesienie praw własności do towaru/cesja lub upoważnienie (opłata pobierana przez
SGB-Bank S.A.)

Podstawowa

Minimalna

Maksymalna

Tryb pobierania opłaty

0,2%

50,00 zł

150,00 zł

pobierana jednorazowo

0,2%

150,00 zł

400,00 zł

pobierana jednorazowo

200,00 zł

-

-

pobierana jednorazowo

100,00 zł

-

-

pobierana jednorazowo

200,00 zł

-

-

pobierana jednorazowo
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6.

Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów niezainkasowanych
pobierana przez SGB-Bank S.A.)

7.

Protest weksla lub traty (opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.)

8.

(opłata
100,00 zł

Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku (opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.):
1) inkaso czeków na kwotę do równowartości 10 USD
2) inkaso czeków na kwotę powyżej równowartości 10 USD
UWAGA! Równowartość ustalana według kursu średniego NBP na dzień realizacji zlecenia

-

-

pobierana jednorazowo

300,00 zł + koszty notarialne

pobierana jednorazowo

1,00 zł
50,00 zł

pobierana jednorazowo

Akredytywa dokumentowa
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Lp.

Podstawowa

Minimalna

Maksymalna

Tryb pobierania opłaty

0,2%

250,00 zł

-

pobierana jednorazowo

1.

Otwarcie lub przeniesienie akredytyw (za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny) - opłata
pobierana przez SGB-Bank S.A.

2.

Awizowanie beneficjentowi akredytywy obcej bez dodania potwierdzenia - opłata pobierana
przez SGB-Bank S.A.

250,00 zł

-

-

pobierana jednorazowo

3.

Potwierdzenie akredytywy (za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny) - opłata pobierana przez
SGB-Bank S.A.

0,2%

250,00 zł

-

pobierana jednorazowo

4.

Podwyższenie kwoty akredytywy – od kwoty podwyższenia - opłata pobierana przez
SGB-Bank S.A.

0,2%

250,00 zł

-

pobierana jednorazowo

0,2%

250,00 zł

-

pobierana jednorazowo

100,00 zł

-

-

pobierana jednorazowo

5.

Przedłużenie terminu ważności akredytyw - opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.:
UWAGA! Jeżeli nowy termin ważności akredytywy nie przekracza 3-miesięcznego okresu od
momentu ustanowienia poprzedniego terminu ważności, to pobiera się opłatę jak za inną zmianę
warunków akredytywy

6.

Inna zmiana warunków akredytywy - opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.

7.

Wypłata z akredytywy (od kwoty dokumentów) - opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.

0,2%

250,00 ZŁ

400,00 zł

pobierana jednorazowo

8.

Badanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy ) - opłata pobierana przez
SGB-Bank S.A.

250,00 zł

-

-

pobierana jednorazowo

9.

Zryczałtowana opłata z tytułu nadzoru nad odroczoną płatnością (za każdy miesiąc
odroczenia) - opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.

200,00 zł

-

-

pobierana jednorazowo

10. Przeniesienie praw własności do towaru (cesja lub upoważnienie) - opłata pobierana przez
SGB-Bank S.A.

100,00 zł

-

-

pobierana jednorazowo

11. Wygaśnięcie niewykorzystanej akredytywy - opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.

200,00 zł

-

-

pobierana jednorazowo

-

-

-

-

12. Sporządzenie wzoru
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Rozdział 10. Kantor SGB
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Udostępnienie i obsługa

bez opłat

POZOSTAŁE OPŁATY
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Tryb pobierania opłaty

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

naliczana od wpłacanej kwoty
naliczana od wpłacanej kwoty
za każdą wpłatę

bez opłat

-

Wpłaty gotówkowe:
a)
b)
c)
d)

2.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

na rachunki w innych bankach
w systemie Express Elixir
realizowane w systemie SORBNET
na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów ogólnych do ich
odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz na inne cele akcji humanitarnych

Za sporządzenie odpisu:
a) wyciągu z rachunku bankowego z lat poprzednich
b) jednego dowodu do wyciągu
c) jednego dowodu do wyciągu z lat poprzednich
d) historii rachunku za rok bieżący
e) historii rachunku za lata poprzednie (za każdy rok)
f) umowy rachunku bankowego
! Opłaty nie pobiera się w przypadku:

za każdy odpis
30 zł
5 zł
10 zł
30 zł
50 zł
30 zł

a) gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek,
b) gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych,
o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów
3.

Za udzielaną pisemnie informację o:
a) posiadaniu rachunku bankowego

50 zł

b) stanie rachunku bankowego

50 zł

c) wydanie opinii dotyczącej rachunku

100 zł

d) wydanie zaświadczenia, że rachunek nie jest obciążony tytułami egzekucyjnymi

50 zł

e) za wydanie innych zaświadczeń

50 zł

4.

Za przeliczenie i sortowanie znaków pieniężnych, pochodzących z wpłat kasowych, przyjmowanych od klientów bez
przeliczenia wg indywidualnej umowy do kasy dziennej

5.

Za wymianę znaków pieniężnych (banknot lub bilon):

6.

0,1% od wartości wpłaty nie
więcej niż 25 zł

a) dla osób posiadających rachunek w Banku

0,5% nie mniej niż 2 zł

b) dla osób nieposiadających rachunku w Banku

0,5% nie mniej niż 4 zł

Za wymianę znaków pieniężnych oraz przeliczenie lub wymianę bilonu przez instytucje kościele/parafie

bez opłat

za każdą informację

od każdej wpłaty

od każdej wymiany
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7.

Za zastrzeżenie:
1) dokumentu tożsamości Klienta Banku

bez opłat

2) dokumentu tożsamości osób nie będących klientami Banku

10,00 zł

8.

Wypłaty gotówkowe świadczeń

9.

Za przyjęcie wniosku o sprawdzenie osoby w Centralnej Informacji o rachunkach

10.

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową – osobom, organom i
instytucjom uprawnionym na podstawie Prawa Bankowego (z wyłączeniem przypadków określonych w Art. 110
ustawy Prawo Bankowe) oraz innych przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 11

11.

0,5% nie mniej niż 4,00 zł

od każdej wypłaty

30,00 zł

za każdy wniosek
za każde udzielenie informacji

25 zł

Udzielenie odpowiedzi na wezwanie komornika sądowego do udzielenia informacji w zakresie określonym w art. 14
ust. 3 ustawy o kosztach komorniczych * – wskazane kwoty obejmują podatek VAT:
1.

2.

3.

4.

za każde zastrzeżenie

opłata za pierwszą stronę
tekstu

Udzielenie informacji przetworzonej, innej niż w punkcie 2), 3):
20 zł

a)

w postaci papierowej,

b)

w postaci elektronicznej

10 zł

Udzielenie informacji nieprzetworzonej**
10 zł

a)

w postaci papierowej

b)

w postaci elektronicznej albo przetworzonej w sposób zautomatyzowany

5 zł

Udzielenie informacji o danych adresowych, numerze lub historii rachunku bankowego, która polega na
wygenerowaniu danych z systemu komputerowego:

10 zł

a)

w postaci papierowej

5 zł

b)

w postaci elektronicznej

Wysokość opłaty za drugą i każdą kolejną stronę tekstu

5 zł max 45 zł

za stronę

*opłata za przedstawienie dokumentów i udzielenie informacji nie jest pobierana w sprawach o egzekucję lub wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia świadczeń alimentacyjnych lub rent
mających charakter alimentów oraz w sprawach o egzekucję lub wykonanie zabezpieczenia roszczenia niezwiązanego z wykonywaniem działalności gospodarczej wszczętych na wniosek Skarbu
Państwa, w tym na polecenie sądu lub prokuratora.
**Udzielenie informacji nieprzetworzonej polega w szczególności na udostępnieniu pliku do pobrania oraz przesłaniu kopii posiadanych dokumentów.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Poniecu
może ustalić indywidualne stawki prowizji i opłat inne niż określone w niniejszej Taryfie prowizji i opłat

str. 37

