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Taryfa Prowizji i Opłat
DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH

Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych
Karty wydawane do rachunku (debetowe)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.

Wydanie karty dla:

Tryb pobierania
opłaty

Visa Electron
"młodzieżowa"

Maestro/Visa
Electron

MasterCard Debit
PayPass

Visa Electron
payWave

Visa Electron
payWave
"młodzieżowa"

za każdą kartę

1) posiadacza rachunku

5,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

2)

5,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

20,00 zł

nie dotyczy

współposiadacza rachunku
3) osoby wskazanej
2.
Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej
3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej
współposiadaczowi rachunku lub osobie
1) posiadaczowi,
Pakiet JUNIOR
2) Pakiet MŁODZIEŻOWY
3) Pakiet STANDARD
4)

za każdą kartę

2) Zwiększenie na wniosek Klienta limitu wypłat gotówki powyżej
2.000,00zł (za każde 100,00zł. )

10,00 zł

20,00 zł

nie dotyczy

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

4,50 zł
4,50 zł

4,50 zł
4,50 zł

4,50 zł
4,50 zł

21,00 zł
21,00 zł

21,00 zł
nie dotyczy

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

21,00 zł

nie dotyczy

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

21,00 zł

nie dotyczy

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,30 zł
1,30 zł
1,30 zł
nie dotyczy

1,30 zł
1,30 zł
1,30 zł
1,30 zł

1,30 zł
1,30 zł
1,30 zł
1,30 zł

2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

2,00 zł
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy

1,30 zł

1,30 zł

2,00 zł

nie dotyczy

każdorazowo

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

miesięcznie

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

za każda wypłatę
pobieranaw dniu
rozliczenia operacji
naliczana od
wypłacanej kwoty

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,50 zł
1,30 zł
3% min.4,50 zł
3% min.4,50 zł
0,60 zł

1,50 zł
1,30 zł
3% min.4,50 zł
3% min.4,50 zł
0,60 zł

1,50 zł
1,30 zł
3% min.4,50 zł
3% min.4,50 zł
0,60 zł

1,50 zł
2% min. 5,00zł
2% min.4,50 zł
3% min.10,00 zł
bez opłat

1,50 zł
2% min. 5,00zł
2% min.4,50 zł
3% min.10,00 zł
bez opłat

każdorazowo
miesięcznie

Rachunek Komfortowy
6. Zmiana parametrów karty (bez względu na ilość posiadanych
kart)
1) zmiana danych osobowych , zmina limitów operacji
bezgotówkowych, zmniejszenie limitu wypłat gotówki

5,00 zł
20,00 zł

za każdą kartę

Pakiet SENIOR

Rachunek Komfortowy
4. Zastrzeżenie karty
5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna)
1) Pakiet JUNIOR
2) Pakiet MŁODZIEŻOWY
3) Pakiet STANDARD
4) Pakiet SENIOR

5,00 zł
20,00 zł

7. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach:
1)

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

w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej
Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych
w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej
w bankomatach obcych
w kasach obcych
za granicą
w ramach usługi cashback
Zmiana PIN w bankomacie banków SGB

1) banków SGB
2) innych niż wymienione w pkt 1).
9. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
1) banków SGB
2) innych niż wymienione w pkt 1).
10. Wydanie nowego PIN-u
11.

Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta
12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie
Klienta

każdorazowo

za każde
sprawdzenie
za każdy numer PIN

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

bez opłat
1,00 zł
10,00 zł

bez opłat
1,00 zł
10,00 zł

bez opłat
1,00 zł
10,00 zł

bez opłat
1,00 zł
10,00 zł

bez opłat
1,00 zł
10,00 zł

miesięcznie

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

za każde zestawienie

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł
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13.

14.

Ekspresowe przesłanie karty lub nr PIN (w ciagu 3 dni
roboczych)

za każdą przesyłkę

Transakcje bezgotówkowe

15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana
w dniu rozliczenia
operacji

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

1%

1%

1%
1%

dotyczy karty Visa
Electron
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Karty przedpłacone
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1)

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

Wydanie karty i PIN (dotyczy wszystkich pakietów)
Zasilenie rachunku karty
Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty (opłata miesięczna)
Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej
Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych
w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej
w bankomatach obcych
w kasach obcych
za granicą
w ramach usługi cashback
Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta (opłata miesięczna)

9. Transakcje bezgotówkowe

MasterCard
za każde wydanie
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
miesięcznie
za każdą zmianę

25,00 zł
bez opłat
30,00 zł
bez opłat
bez opłat
4,50 zł

bez opłat
każdorazowo

1,50 zł
1,30 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
0,60 zł

miesięcznie

2,58 zł

każdorazowo

bez prowizji

Karty charge
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
1)
2)
2.
1)
2)
3.
1)
2)
4.
5.
6.
7.
1)

2)
3)
4)
5)
6)
8.
1)
2)
9.

Wydanie karty:
karta główna
karta dołączona
Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej:
uszkodzonej
utraconej
Wznowienie karty:
karta główna
karta dołączona
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty
Zmiana limitów transakcyjnych karty
Opłata za wypłatę gotówki:

MasterCard Gold
za każdą kartę

za każdą kartę

za każdą kartę
każdorazowo
miesięcznie
za każdą zmianę

w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej
Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych
w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej
w bankomatach obcych
w kasach obcych
za granicą
w ramach usługi cashback
Zmiana PIN w bankomatach
banków SGB
innych niż wymienione w pkt 1).

250,00 zł
250,00 zł
20,00 zł
200,00 zł
250,00 zł
250,00 zł
bez opłat
6,00 zł
5,00 zł

2%
każdorazowo

2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
0,60 zł

za każda zmianę

Wydanie nowego numeru PIN
10. Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta (opłata
miesięczna)

jednorazowo

4,50 zł
7,00 zł
10,00 zł

miesięcznie

2,58 zł

11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie
Klienta
12.
Transakcje bezgotówkowe
13. Przekroczenie limitu transakcyjnego

za każde
zestawienie

2,58 zł

każdorazowo

bez opłat

każdorazowo

2% kwoty przekroczenia

14. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat
gotówki (miesięcznie):
miesięcznie

1) w kraju
2) za granicą
Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie
15.
funkcjonowania kart płatniczych typu charge
Oplata w za wysłanie upomnienia (nie wiecej niż jedno w okresie
16. rozliczeniowym) lub weawania do spłaty zadłuzenia w
przypadkach określonych w umowie

miesięcznie

1%
1%

po upływie terminu

200,00 zł

kazdorazowo

10,00 zł

17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju
równowartość w złotych
150 USD*) plus koszty
operacyjne MasterCard
18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju
równowartość w złotych
95 USD*) plus koszty
operacyjne MasterCard
*) określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności
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Karty kredytowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
Wydanie karty (głównej lub dołączonej
2. Użytkowanie karty(opłata niepobierana w pierwszym roku
użytkowania pierwszej karty)
3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej
4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
5. Wydanie nowego numeru PIN
6. Wznowienie karty
7. Zastrzeżenie karty

MasterCard /Visa
za każdą kartę
rocznie, z góry za
każdy rok ważności
karty(pierwszej i
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdy PIN
za każdą kartę

55,00 zł
55,00 zł
55,00 zł
25,00 zł
10,00 zł
55,00 zł
bez opłat

8. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej
Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych
2)
3)
4)
5)
6)

w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej
w bankomatach obcych
w kasach obcych
za granicą

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

w ramach usługi cashback

9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB

3% min 6,00 zł
3% min 6,00 zł
3% min 6,00 zł
3% min 6,00 zł
3% min 7,00 zł
0,60 zł

za każdą zmianę

4,50 zł

10. Zmiana limitu kredytowego

każdorazowo

bez opłat

11. Przekroczenie limitu kredytowego

kazdorazowo

40,00 zł

naliczana zgodnie z
regulaminem
funkcjonowania kart
kredytowuch i umową

5% min 50,00 zł

12 Minimalna kwota do zapłaty

13. Oplata w za wysłanie upomnienia (nie wiecej niż jedno w okresie
rozliczeniowym) lub wezwania do spłaty zadłuzenia w
przypadkach określonych w umowie:
1) upomnienia
2) wezwania do zapłaty
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie
Klienta

za każdy
monit/upomnienie

30,00 zł
50,00 zł

za każde
zestawienie

2,58 zl

15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej
naliczana od kwoty
transakcji, pobierana
w dniu operacji

1% (dot. Kart Visa)

