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DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 

1. "Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Więcborku", zwana dalej Taryfą, ma 

zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w następujących placówkach Banku: Chojnicach, Kamieniu 

Krajeńskim, Sępólnie Krajeńskim, Sośnie, Sypniewie, Więcborku, Wyrzysku, za pośrednictwem bankowości elektronicznej 

oraz dokonywanych kartami. 

2. Przez użyte w niniejszej Taryfie określenia należy rozumieć: 

a) Bank - Bank Spółdzielczy w Więcborku, 

b) SKO - Szkolne Kasy Oszczędności, 

c) PKZP - Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe, 

d) podstawowy rachunek płatniczy (PRP) - rachunek płatniczy dedykowany od 08.08.2019 r. klientom indywidualnym, 

którzy na moment złożenia wniosku o otwarcie tego rachunku nie posiadają rachunku płatniczego w innym banku. Bank 

jest zobowiązany prowadzić PRP i realizować określone czynności bankowe zgodnie z zasadami wynikającymi z 

przepisów ustawy o usługach płatniczych, 

e) rachunek VAT - nieoprocentowany rachunek prowadzony dla rachunku rozliczeniowego, na zasadach określonych w 

Prawie bankowym, 

f) bankomaty sieci SGB oraz BPS S.A. - bankomaty oznaczone logotypem "Spółdzielcza Sieć Bankomatów" wybranych 

banków zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej i Banku Polskiej Spółdzielczości, 

g) przelew ekspresowy "BlueCash" - przekazywanie środków pieniężnych w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem z 

mechanizmów Systemu Informatycznego BlueCash, działającego w oparciu o zgodę Prezesa NBP na prowadzenie 

szybkich przelewów; maksymalna kwota pojedynczego przelewu ekspresowego wynosi 20 000 zł. Bank realizuje 

złożone dyspozycje 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, 

h) przelew ekspresowy "Ekspress Elixir" - przekazywanie środków pieniężnych w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem 

z mechanizmów Systemu Informatycznego Express Elixir, wykorzystując infrastrukturę Krajowej Izby Rozliczeniowej i 

Narodowego Banku Polskiego; maksymalna kwota pojedynczego przelewu ekspresowego wynosi 20 000 zł. Bank 

realizuje złożone dyspozycje 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, 

i) przelew pilny SORBNET - przekazywanie środków pieniężnych, w czasie rzeczywistym, brak ograniczenia 

maksymalnej kwoty pojedynczego przelewu. Bank realizuje złożone dyspozycje w dni robocze (od poniedziałku do 

piątku) w godzinach od 8:00 do 13:00, 

j) osoba powiązana z rachunkiem - Posiadacz, Współposiadacz, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny, 

wkładca. 

3. Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych 

należy rozumieć: 

 kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych, zwanej dalej „ustawą”; 

 polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, 

polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej; 

 polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków 

pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z 

dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA); 

 polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków 

pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę; 

 polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków 

z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie 

innej niż złoty oraz euro; 

 polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy; 

 powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za 

pośrednictwem wiadomości SMS; 

 prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, 

umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z 

usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta; 

 sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez 

dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym 

okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej; 

 transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na 

wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa 

członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty; 

 transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na 

wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za 

pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy; 

 wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy; 
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 obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a 

ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika; 

 obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a 

ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy;  

 wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego 

rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi; 

 wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia 

umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy; 

 wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia 

umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy; 

 usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem 

infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju 

dyspozycji do rachunku; 

 usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca 

sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy 

użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku; 

 zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w 

określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy. 

4. Niniejsza Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Odmienne 

postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. Wprowadzenie niniejszej Taryfy nie powoduje zmiany 

wysokości stawek obowiązujących za wybrane czynności bankowe na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem. 

5. Prowizje i opłaty ustalone są w złotych. 

6. 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.  

7. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto, chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego. Jeśli w opisie 

danej opłaty/prowizji dodano zapis "+ Vat" to należy dodać do opłaty/prowizji stawkę VAT w wysokości 23%. Jeśli 

natomiast w opisie danej opłaty/prowizji dodano zapis "w tym Vat" to VAT w wysokości 23% został już uwzględniony  

w podanej opłacie/prowizji. Na wniosek Klienta bank wystawia fakturę VAT z tytułu pobranej opłaty/prowizji, do której 

dodano stawkę VAT, bądź która już ją uwzględnia. 

8. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 

9. 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. 

10. Opłaty i prowizje pobierane są: 

1) niezwłocznie, w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji; 

2) cyklicznie; 

3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem. 

11. Opłaty cykliczne, o których mowa w pkt 10 pkt 2) pobierane są w następujących terminach: 

1) w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków oraz za użytkowanie kart 

płatniczych; 

2) ostatniego dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat:  

a) za korzystanie z usługi SMS Banking tj. za udostępnienie usługi oraz za wysłane wiadomości SMS, 

b) za korzystanie z usługi Internet Banking oraz Internet Banking dla firm tj. za wysłane hasła autoryzacji przez SMS 

(Multiinfo); 

3) w dniu miesiąca odpowiadającemu dniowi pierwszego pobrania danej prowizji/opłaty - w przypadku pozostałych 

prowizji/opłat;  

(z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia 

oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank, a opłaty roczne są zwracane w części za 

niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty). 

12. Na wniosek Klienta w drodze negocjacji, Bank może zmienić ustaloną w Taryfie wysokość prowizji i opłat. Ostateczną 

decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Banku. 

13. Na życzenie Klienta, Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo 

pobierania prowizji lub opłaty bankowej. 

14. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek opłat i prowizji. 

Zmiana stawek opłat i prowizji może nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednego z poniższych warunków 

1) zmiana sytuacji gospodarczej w kraju, 

2) zmiany wewnętrznych kosztów obsługi Klienta przez Bank, 

3) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności, 

4) zmiany wynikającej z dostosowania oferty Banku do ofert konkurencyjnych, 

5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Banku. 

15. Klienci indywidualni wybierają dowolny pakiet taryfowy za wyjątkiem: 

1) pakietu "Junior" - przeznaczonego dla osób fizycznych do 18-tego roku życia, 
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2) pakietu "Młodzieżowy" - przeznaczonego dla osób do 30-tego roku życia (od miesiąca następującego po ukończeniu 

przez klienta 30 lat pakiet ulega przekształceniu na pakiet "Standard"), 

3) pakietu "Senior" - przeznaczonego dla osób powyżej 60-tego roku życia. 

16. Pakiety dla Klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup Klientów: 

1) Firma" - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

2) „Biznes" - dla Klientów instytucjonalnych, 

3) "Agro" - dla rolników indywidualnych (osób fizycznych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości 

rolnych), 

4) "Non Profit" - dla fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego. 

17. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach 

funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 

18. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej z złotych, po 

jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 

19. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych 

usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku.  

20. Jednostki organizacyjne Banku (Odziały, Filie, Punkty kasowe) podają do publicznej wiadomości informacje o wysokości 

prowizji i opłat bankowych, pobieranych przez Bank, poprzez udostępnianie Taryfy w swoich lokalach w miejscach ogólnie 

dostępnych. 

21. Niniejsza "Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego  

w Więcborku" obowiązuje od dnia 15 maja 2020 r. w części prowizji/opłat dla Klienta instytucjonalnego oraz od 15 czerwca 

2020 r. w części prowizji/opłat dla Klienta indywidualnego we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku.
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DZIAŁ II. Usługi dla Klientów indywidualnych 

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 
                  

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

PAKIET 

JUNIOR 

PAKIET 

MŁODZIEŻOWY 

PAKIET 

STANDARD 

PAKIET 

SENIOR 

"Konto 

500+" 1) 

O/Chojnice  

O/Wyrzysk 

PAKIET  KOMFORT 

PAKIET KOMFORT 

SENIOR 

1. Otwarcie rachunku płatniczego opłata jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego 

opłata miesięczna 0,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 
  

Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku 

bankowego od momentu wypowiedzenia umowy rachunku do 

dnia jego zamknięcia. 

3. Wpłata gotówki:  

opłata w dniu realizacji 
dyspozycji od kwoty 

transakcji 

            

  a) dokonywana na rachunek w placówce Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

  b) dokonywana we wpłatomacie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

4. 
Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce 

Banku 

prowizja w dniu realizacji 
dyspozycji od kwoty 

transakcji 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

4a. Awizowanie wypłat:               

  a) zamówienie i nieodebranie zamówionej gotówki 
prowizja naliczana od kwoty 

zamówionej gotówki 
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

  
b) zamówienie i wypłata wyższej lub niższej kwoty 
zamówionej gotówki 

prowizja naliczana od 

różnicy w stosunku do 

zamówionej kwoty gotówki 

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

5. Polecenie przelewu wewnętrznego 

opłata za każdy przelew 

            

  a) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej 5,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 

  b) realizacja przelewu złożonego w formie elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł  2) 0,00 zł 

6. Polecenie przelewu: 
opłata od każdego polecenia 

przelewu 
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6.1. w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:              

1) złożone w formie papierowej:           
  

  
a) na rachunki prowadzone w innych bankach 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 

  
b) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane 
w systemie Express Elixir 

15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

  
c) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane 

w systemie SORBNET 
25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

2) 
złożone za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej (Internet Banking): 
          

  

  
a) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 1,00 zł  2) 0,50 zł 

  b) na rachunki prowadzone w innych bankach - przelew 

expresowy BlueCash 
12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 

  
c) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane 

w systemie Express Elixir 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

  
d) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane 

w systemie SORBNET 
25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

6.2. 
w kwocie od 1.000.000,00 zł (przelewy realizowane są w 

systemie SORBNET) 
            

1) złożone w formie papierowej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

2) 
złożone za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej (Internet Banking) 
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

7. Zlecenia stałe: 

opłata od każdego polecenia 

przelewu 

          
  

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:             

  a) na rachunki prowadzane w Banku 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 

  b) na rachunki w innych bankach  9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 

2) 
realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług 

bankowości elektronicznej (Internet Banking): 
          

  

  a) na rachunki prowadzone w Banku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

  b) na rachunki w innych bankach  0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: 

opłata za każdą dyspozycję 

          
  

  a) złożona w formie papierowej 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

  
b) złożona za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

4) odwołanie zlecenia stałego:           
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  a) złożone w formie papierowej 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 
10,00 zł 

  b) złożona za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

bez opłat 

8. Zlecenia jednorazowe / zlecenia wielokrotne (na żądanie) 

złożone w placówce Banku (wykonywane automatycznie 

w terminie wskazanym przez Klienta) 

  

          

  

1) przyjęcie zlecenia  opłata jednorazowo 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

2) realizacja zlecenia 
oplata od każdego polecenia 

przelewu 
7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

9. 
Polecenie przelewu SEPA  
(realizowane w euro z rachunku płatniczego płatnika na 

rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z 

dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego 
obszaru płatności w euro (SEPA) 

za każdą dyspozycję 
wg "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne" banku pośredniczącego tj. SGB-Banku S.A. w 

Poznaniu (Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział I Płatności w obrocie dewizowym ust. 4-5 (dotyczy zleceń krajowych) 

"Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne") 10. 
Polecenie przelewu w walucie obcej 
(realizowane w walucie innej niż złoty oraz euro z krajowego 

rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy 

rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy 

11. Polecenie zapłaty: 

za każdą dyspozycję 

          
  

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty  nie dotyczy 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 
15,00 zł 

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 
2,00 zł 

3) 

odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia 

zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z 
polecenia zapłaty* 

nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 
5,00 zł 

  *Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których 

obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku 

przez BS Więcbork. 

        

    

12. 

Ustanowienie lub zmiana pełnomocnictwa do 

dysponowania rachunkiem  

uwaga: opłaty nie pobiera się jeśli pełnomocnicy 

ustanawiani są przy zawieraniu umowy 

opłata za każdą dyspozycję nie dotyczy 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

13. Czeki/weksle 

opłata od każdego czeku 

            

1) wydanie blankietów czeków umiejscowionych  1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

2) przyjęcie czeków do inkasa*  20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

  * dotyczy również inkasa czeków wystawionych w walutach 

wymienialnych   
            

14. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 
opłata każdorazowo 

  
 

      
  

1) w formie papierowej:   
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a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce 

prowadzącej rachunek 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

  b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty 
elektronicznej (e-mail Klienta) 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

15. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych opłata za każde zestawienie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

16. 
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku 

płatniczym 

opłata za każde 
zaświadczenie 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

17. Sporządzenie na wniosek Klienta: 

opłata każdorazowo 

  
 

        

1) zmiany karty wzorów podpisów  
10,00 zł  

(w tym VAT) 
10,00 zł  

(w tym VAT)  
10,00 zł 

(w tym VAT) 
10,00 zł 

(w tym VAT) 
10,00 zł 

(w tym VAT) 
10,00 zł 

(w tym VAT) 

2) 
zmiany warunków umowy rachunku (aneks) 
uwaga: opłata nie jest pobierana jeżeli aneks sporządzany 

jest z inicjatywy Banku 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

3) 
zmiany rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 

Uwaga: opłata nie jest pobierana jeżeli przekształcenie 
rachunku wspólnego na indywidualny spowodowane jest 

śmiercią jednego ze współposiadaczy rachunku 

nie dotyczy 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

4) 
ustanowienia, zmianę lub odwołanie dyspozycji 

(oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci  

opłata od każdej dyspozycji nie dotyczy 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

18. Pozostałe czynności: 

opłata jednorazowo 

            

1) ustanowienie/zmiana hasła do udzielenia informacji 

telefonicznej o stanie rachunku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

2) sporządzenie przelewu w zastępstwie Klienta (nie dotyczy 
przelewu środków na rachunki lokat terminowych w Banku) opłata od każdej dyspozycji 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

19. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie 
postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia 

dziedziczenia. 

opłata od każdego 
spadkobiercy 

30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 
30,00 zł + 

VAT 
30,00 zł + VAT 

20. Za sporządzenie i wysłanie informacji o powstaniu 

zadłużenia wynikającego z przekroczenia salda na 
rachunku/braku środków na obsługę rachunku, udostępnienia 

usługi SMS, obsługę kart płatniczych. 

opłata od każdej informacji 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

1) W przypadku nie spełnienia warunku comiesięcznych wpływów świadczenia wychowawczego, od dnia 01 stycznia następnego roku kalendarzowego obowiązuje taryfa dla "PAKIETU STANDARD". Bank dokonuje weryfikacji 
spełnienia warunku raz w roku w grudniu, na podstawie wpływów świadczenia w listopadzie danego roku. 

2) Realizacja 3 pierwszych przelewów w miesiącu - 0,00 zł. 
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Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania  prowizji 

/opłat 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Otwarcie rachunku płatniczego opłata jednorazowa 0,00 zł 

2.  Prowadzenie rachunku płatniczego 
    opłata miesięczna 0,00 zł 

  Uwaga: minimalna kwota na rachunku - 1.000,00 zł                                                                                                                                                                                                             

3. Wpłata gotówki 

opłata w dniu realizacji 
dyspozycji od kwoty 

transakcji 

bez opłat 

4. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce Banku 

opłata w dniu realizacji 
dyspozycji od kwoty 

transakcji 

jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez 

opłat, kolejna 10,00 zł*) 

4a. Awizowanie wypłat:     

  a) zamówienie i nieodebranie zamówionej gotówki 
prowizja naliczana od kwoty 

zamówionej gotówki 
3,00% 

  
b) zamówienie i wypłata wyższej lub niższej kwoty zamówionej 

gotówki 

prowizja naliczana od 
różnicy w stosunku do 

zamówionej kwoty gotówki 

3,00% 

5. Polecenie przelewu wewnętrznego: 

opłata od każdego polecenia 

przelewu 

  

  a) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej 
jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez 

opłat, kolejny 10,00 zł*) 

  b) realizacja przelewu złożonego w formie elektronicznej 
jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez 

opłat, kolejny 10,00 zł*) 

6. Polecenie przelewu: 

opłata od każdego polecenia 
przelewu 

  

6.1. w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:   

1) złożone w formie papierowej:   

  
a) na rachunki prowadzone w innych bankach 

jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez 
opłat, kolejny 10,00*) 

  b) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane w 
systemie Express Elixir 

20,00 zł 

  c) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane w 
systemie SORBNET 

40,00 zł 

2) 
złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

(Internet Banking): 
  

  
a) na rachunki prowadzone w innych bankach 

jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez 

opłat, kolejny 10,00 zł*) 

  b) na rachunki prowadzone w innych bankach - przelew expresowy 

BlueCash 
20,00 zł 

  c) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane w 

systemie Express Elixir 
18,00 zł 

  d) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane w 

systemie SORBNET 
40,00 zł 

6.2. 
w kwocie od 1.000.000,00 zł (przelewy realizowane są w systemie 

SORBNET) 
  

1) złożone w formie papierowej 40,00 zł 

2) 
złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

(Internet Banking) 
40,00 zł 

7. 

Ustanowienie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania 

rachunkiem 

Uwaga: opłaty nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy 
zawieraniu umowy 

opłata za każdą dyspozycję 15,00 zł 

8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 

  
 

 

  

1) w formie papierowej:   

  a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce 
prowadzącej rachunek 

bez opłat 

  
b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego bez opłat 
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2) 
poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-
mail Klienta 

bez opłat 

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych opłata za każde zestawienie bez opłat 

10. Sporządzenie na wniosek Klienta:  

opłata każdorazowo 

  

1) zmiany karty wzorów podpisów  10,00 zł (w tym VAT) 

2) zmiany warunków umowy rachunku (aneks)  

Uwaga: opłata nie jest pobierana jeżeli aneks sporządzany jest z 

inicjatywy Banku 

20,00 zł 

    

3) zmiany rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 
Uwaga: opłata nie jest pobierana jeżeli przekształcenie rachunku 

wspólnego na indywidualny spowodowane jest śmiercią jednego ze 

współposiadaczy rachunku 

30,00 zł 

4) ustanowienia, zmianę lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) 

Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 

śmierci  

opłata od każdej dyspozycji 15,00 zł 

11. Pozostałe czynności     

1) ustanowienie/zmiana hasła do udzielenia informacji telefonicznej o 
stanie rachunku 

opłata jednorazowo 10,00 zł 

2) sporządzenie przelewu w zastępstwie Klienta (nie dotyczy przelewu 

środków na rachunki lokat terminowych w Banku) opłata od każdej dyspozycji 
1,00 zł 

3) realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu 

lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia 
opłata od każdego 

spadkobiercy 
30,00 zł + VAT 

  

*) Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też w formie 

bezgotówkowej. 

Rozdział 3. Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w walucie wymienialnej (EURO/USD) 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych w walucie 

EURO/USD : 
    

1) otwarcie rachunku* opłata jednorazowo 0,00 zł 

2) prowadzenie rachunku opłata miesięczna  10,00 zł 

  *Uwaga: do otwarcia rachunku wymagane jest dokonanie wpłaty 

kwoty 25 euro lub 25 USD 
    

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek  

opłata w dniu realizacji 

dyspozycji od kwoty 
transakcji 

bez opłat 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku 

prowizja w dniu realizacji 
dyspozycji od kwoty 

transakcji 

bez prowizji 

3a. Awizowanie wypłat:     

  a) zamówienie i nieodebranie zamówionej gotówki 
prowizja naliczana od kwoty 

zamówionej gotówki 
3,00% 

  
b) zamówienie i wypłata wyższej lub niższej kwoty zamówionej 

gotówki 

prowizja naliczana od różnicy 

w stosunku do zamówionej 
kwoty gotówki 

3,00% 

4. 
Realizacja poleceń wypłaty za granicę lub do innych banków 

dewizowych w Polsce 

wg "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe" banku pośredniczącego 
tj. SGB-Banku S.A. w Poznaniu 

5. 
Sporządzenie wyciągów bankowych opłata każdorazowo bez opłat 

6. 
Ustanowienie/zmiana hasła do udzielenia telefonicznej informacji o 

stanie rachunku 
opłata jednorazowo 10,00 zł 

7. 

Ustanowienie/zmiana Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem  

uwaga: opłaty nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy 
zawieraniu umowy 

opłata każdorazowo 15,00 zł 

8. 

Ustanowienie/zmiana/odwołanie dyspozycji (oświadczenia) 

posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 

wypadek śmierci  

opłata od każdej dyspozycji 15,00 zł 

9. 
Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia 

sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia 

opłata od każdego 
spadkobiercy 

30,00 zł + VAT 

10. 

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 

Uwaga: opłata nie jest pobierana jeżeli przekształcenie rachunku 

wspólnego na indywidualny spowodowane jest śmiercią jednego ze 

współposiadaczy rachunku 

opłata każdorazowo 30,00 zł 

11. Sporządzenie na wniosek Klienta:  opłata od każdego zlecenia 

zagranicznego 

  

1) 
zlecenia zagranicznego w zastępstwie Klienta 10,00 zł 
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Rozdział 4. Rachunki oszczędnościowe z wkładami płatnymi na każde żądanie dla PKZP, SKO, Rady 

Rodziców (PLN) 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania  prowizji 

/opłat 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych     

1) otwarcie rachunku opłata jednorazowa bez opłat 

2) prowadzenie rachunku opłata miesięczna  bez opłat 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek  

opłata w dniu realizacji 

dyspozycji od kwoty 

transakcji 

bez opłat 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku 

prowizja w dniu realizacji 
dyspozycji od kwoty 

transakcji 

bez prowizji 

3a. Awizowanie wypłat:     

  a) zamówienie i nieodebranie zamówionej gotówki 
prowizja naliczana od kwoty 

zamówionej gotówki 
3,00% 

  
b) zamówienie i wypłata wyższej lub niższej kwoty zamówionej 
gotówki 

prowizja naliczana od 

różnicy w stosunku do 

zamówionej kwoty gotówki 

3,00% 

4. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe: 

opłata od każdego polecenia 

przelewu 

  

4.1 w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:   

1) złożone w formie papierowej:   

  a) na rachunki prowadzone w Banku 9,00 zł 

  b) na rachunki prowadzone w innych bankach 9,00 zł 

  c) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane w 
systemie Express Elixir 

15,00 zł 

  d) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane w 

systemie SORBNET 
25,00 zł 

2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:   

  a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat 

  b) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł 

  c) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane w 
systemie BlueCash 

12,00 zł 

  d) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane w 

systemie Express Elixir 
10,00 zł 

  e) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane w 

systemie SORBNET 
25,00 zł 

4.2 
w kwocie od 1.000.000,00 zł (przelewy realizowane są w systemie 

SORBNET: 
  

1) złożone w formie papierowej 20,00 zł 

2) 
złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 

(Internet Banking) 
20,00 zł 

5. Wydanie blankietów czekowych umiejscowionych  opłata od każdego blankietu 1,00 zł 

6. Sporządzenie wyciągu bankowego* opłata każdorazowo bez opłat 

7. Sporządzenie na wniosek Klienta zmiany karty wzorów podpisów opłata każdorazowo 15,00 zł (w tym VAT) 

 * Bank informuje Posiadacza o wysokości salda i dokonanych na rachunku operacjach, sporządzając wyciągi raz w miesiącu 
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Rozdział 5. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania  

prowizji /opłat 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej opłata każdorazowo bez opłat 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek 

opłata w dniu realizacji 

dyspozycji od kwoty 

transakcji 

bez opłat 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku 

prowizja w dniu realizacji 

dyspozycji od kwoty 
transakcji 

bez prowizji 

3a. Awizowanie wypłat:     

  a) zamówienie i nieodebranie zamówionej gotówki 
prowizja naliczana od kwoty 

zamówionej gotówki 
3,00% 

  
b) zamówienie i wypłata wyższej lub niższej kwoty zamówionej 

gotówki 

prowizja naliczana od 

różnicy w stosunku do 
zamówionej kwoty gotówki 

3,00% 

4. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe: 

opłata każdorazowo 

  

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł   

a) prowadzone w Banku bez opłat 

b) prowadzone w innych bankach 9,00 zł 

c) realizowane w systemie SORBNET 25,00 zł 

2) 
w kwocie od 1.000.000,00 zł (przelewy realizowane w systemie 
SORBNET) 

20,00 zł 

5. 

Ustanowienie/zmiana Pełnomocnika do dysponowania 

rachunkiem: 

uwaga: opłaty nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy 

zawieraniu umowy 

opłata każdorazowo 15,00 zł 

6. 

Ustanowienie/zmiana/odwołanie dyspozycji (oświadczenia) 

posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 

wypadek śmierci  

opłata każdorazowo 15,00 zł 

7. 
Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia 

sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia 

opłata od każdego 
spadkobiercy 

30,00 zł + VAT 

8. 
Przepisanie wkładu terminowego w związku z przelewem praw 

(cesja) 
opłata każdorazowo 20,00 zł 

9. Sporządzenie na wniosek Klienta:  
opłata każdorazowo 

  

1) zmiana karty wzorów podpisów  10,00 zł (w tym VAT) 
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Rozdział 6. Elektroniczne kanały dostępu 

  

Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

prowizji i opłat 

Stawka obowiązująca 

  Pakiet JUNIOR Pakiet MŁODZIEŻOWY Pakiet STANDARD Pakiet SENIOR 

1. Usługa bankowości elektronicznej (Internet Banking)*: 
          

1) Udostępnienie (miesięcznie): opłata miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2) Odblokowanie dostępu do rachunku w systemie 

opłata każdorazowo 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

3) Wygenerowanie nowego hasła dostępu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2. Powiadamianie SMS (SMS Banking):           

1) udostępnienie usługi opłata miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

2) 
a) przesłanie na numer polskiego operatora wiadomości SMS z Banku do 

użytkownika (za każdy SMS) 
opłata każdorazowo 

0,29 zł 0,29 zł 0,29 zł 0,29 zł 

  
b) przesłanie na numer zagranicznego operatora wiadomości SMS z Banku do 

użytkownika (za każdy SMS) 
0,49 zł 0,49 zł 0,49 zł 0,49 zł 

  
Uwaga: opłaty pobierane są w ostatnim dniu miesiąca 

3. Przekazanie wygenerowanych środków dostępu Klientowi: 

opłata każdorazowo 

        

1) odbiór osobisty przez Klienta w placówce Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2) drogą mailową, na adres poczty elektronicznej (e-mail Klienta) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

3) przez SMS (usługa Multiinfo)  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

Rozdział 6A. Elektroniczne kanały dostępu dla rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie dla PKZP, SKO, Rady 

Rodziców (PLN) 

  
Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji i opłat Stawka obowiązująca 

  

1. Usługa bankowości elektronicznej (Internet Banking dla firm)**:     

1) Udostępnienie usługi opłata miesięcznie bez opłat 

2) Odblokowanie dostępu do rachunku w systemie 

opłata każdorazowo 

5,00 zł 

3) Opłata za wydanie czytnika kart wg indywidualnych ustaleń z Klientem 

4) Opłata za wydanie karty do podpisu cyfrowego wg indywidualnych ustaleń z Klientem 

5) Przesłanie przez Bank hasła autoryzacji przez SMS (Multiinfo) 0,10 zł 
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* Prowizje/opłaty pobierane są z rachunku rozliczeniowego złotowego (bieżącego/pomocniczego), w ramach którego prowadzony jest rachunek VAT. 

 

1) Pakiet "NON PROFIT" -  dotyczy również rachunków prowadzonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Uwaga: dla JST obowiązuje Pakiet "BUDŻET", w którym stosuje się warunki ustalone w ramach oferty przetargowej i nie są one określone niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe". Pakiet 

"BUDŻET" nie dotyczy rachunków prowadzonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
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DZIAŁ IIA. Usługi dla Klientów indywidualnych 

Rozdział 1. Obsługa rachunków podstawowych płatniczych 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 

STAWKA 

OBOWIĄZUJĄCA 

Podstawowy rachunek 

płatniczy 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie bez opłat 

2. Wpłata gotówki: 

 - 

  

  a) dokonywana na rachunek w placówce Banku bez opłat 

  b) dokonywana we wpłatomacie bez opłat 

3. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce Banku  - bez opłat 

3a. Awizowanie wypłat:     

  a) zamówienie i nieodebranie zamówionej gotówki 

prowizja naliczana od 

kwoty zamówionej 

gotówki 

3,00% 

  b) zamówienie i wypłata wyższej lub niższej kwoty zamówionej gotówki 
naliczana od różnicy w 

stosunku do zamówionej 

kwoty gotówki 

3,00% 

4. Polecenie przelewu wewnętrznego: 

za każdy przelew 

  

  a) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej 
pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna 9,00 zł1) 

  b) realizacja przelewu złożonego w formie elektronicznej 0,00 zł 

5. Polecenie przelewu: 

za każdy przelew 

  

5.1. w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:   

1) złożone w formie papierowej:   

  

a) na rachunki prowadzone w innych bankach 
pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna 9,00 zł1) 

  
b) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane w systemie Express Elixir 15,00 zł 

  
c) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane w systemie SORBNET 25,00 zł 

2) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:   

  

a) na rachunki prowadzone w innych bankach 

pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna 0,50 zł1) 

  

b) na rachunki prowadzone w innych bankach - przelew ekspresowy BlueCash 12,00 zł 

  

c) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane w systemie Express Elixir 10,00 zł 

  

d) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane w systemie SORBNET 25,00 zł 

5.2. 
w kwocie od 1.000.000,00 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 

20,00 zł 

6. Zlecenia stałe: 

za każdy przelew 

  

1) realizacja przelewu złożonego w placówce Banku:   

  

a) na rachunki prowadzone w Banku 

pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna 9,00 zł1) 
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b) na rachunki w innych bankach  
pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna 9,00 zł1) 

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:   

  
a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat 

  

b) na rachunki w innych bankach  

pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, 
każda kolejna 0,50 zł1) 

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: 

za każdą dyspozycję 

  

  a) złożona w formie papierowej 10,00 zł 

  b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat 

4) odwołanie zlecenia stałego: 

za każdą dyspozycję 

  

  a) złożone w formie papierowej 10,00 zł 

  b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat 

7. Polecenie przelewu SEPA 

(realizowane w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj 

dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru 
płatności w euro (SEPA) 

za każdą dyspozycję 

wg "Taryfy prowizji i opłat za 
czynności i usługi bankowe - 

waluty wymienialne" banku 
pośredniczącego tj. SGB-Banku 

S.A. w Poznaniu1) 

8. Polecenie przelewu w walucie obcej  

(realizowane w walucie innej niż złoty oraz euro z krajowego rachunku płatniczego płatnika u 
dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy za każdą dyspozycję 

wg "Taryfy prowizji i opłat za 

czynności i usługi bankowe - 
waluty wymienialne" banku 

pośredniczącego tj. SGB-Banku 

S.A. w Poznaniu1) 

9. Polecenie zapłaty:     

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty  

za każdą dyspozycję 

bez opłat 

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 2,00 zł 

3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na 

korzystanie z polecenia zapłaty* 
bez opłat 

  * opłata za aktualizację nie dotyczy Klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze 

zmiany numeru rachunku przez BS Więcbork   

10. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  

uwaga: opłaty nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy 
za każdą dyspozycję 15,00 zł 

11. Czeki/weksle: 

opłata każdorazowo 

  

1) wydanie blankietów czeków umiejscowionych 1,00 zł 

2) przyjęcie czeków do inkasa* 20,00 zł 

  * dotyczy również inkasa czeków wystawionych w walutach wymienialnych   

12. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 

opłata każdorazowo 

  

1) w formie papierowej:   

  
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek bez opłat 

  b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego bez opłat 

2) 
poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta bez opłat 

13. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie bez opłat 

14. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym za każde zaświadczenie bez opłat 

15. Za zmianę karty wzorów podpisów opłata każdorazowo 10,00 zł (w tym VAT) 

16. Za zmianę warunków umowy rachunku (aneks) 
opłata każdorazowo 20,00 zł 

  uwaga: opłata nie jest pobierana jeżeli aneks sporządzany jest z inicjatywy Banku 

17. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie opłata każdorazowo 30,00 zł 
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uwaga: opłata nie jest pobierana jeżeli przekształcenie rachunku wspólnego na indywidualny 
spowodowane jest śmiercią jednego ze współposiadaczy rachunku 

18. 
Za ustanowienie, zmianę lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w 

sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 
za każdą dyspozycję 15,00 zł 

19. Za ustanowienie, zmianę hasła do udzielenia informacji telefonicznej o stanie rachunku opłata każdorazowo 10,00 zł 

20. 
Za sporządzenie przelewu w zastępstwie Klienta (nie dotyczy przelewu środków na 

rachunki lokat terminowych) 

opłata od każdej 

dyspozycji 
1,00 zł 

21. 
Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego 

aktu poświadczenia dziedziczenia. 

opłata od każdego 
spadkobiercy 

30,00 zł + VAT 

22. 
Za sporządzenie i wysłanie informacji o powstaniu zadłużenia wynikającego z 

przekroczenia salda na rachunku, braku środków na udostępnienia usługi SMS. 
opłata od każdej informacji 15,00 zł 

1) Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust. 4 lit. a), ust. 5 .1. pkt. 1) lit. a), ust. 5.1. pkt. 2) lit. 
a), ust. 6.1 pkt. 1) lit. a)-b), ust. 6.1 pkt. 2) lit. b), ust. 7, ust. 8 oraz czynności określone w "Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty 

wymienialne" banku pośredniczącego tj. SGB-Banku S.A. w Poznaniu Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział I Płatności w obrocie dewizowym ust. 

4-5 (dotyczy zleceń krajowych). 
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Rozdział 2. Elektroniczne kanały dostępu dla podstawowych rachunków płatniczych 

L.p. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

prowizji i opłat 

Stawka obowiązująca 

Podstawowy rachunek płatniczy 

1. Usługa bankowości elektronicznej (Internet Banking) 
    

1) Udostępnienie (miesięcznie): opłata miesięcznie bez opłat 

2) Odblokowanie dostępu do rachunku w systemie 
opłata 

każdorazowo 

5,00 zł 

3) Wygenerowanie nowego hasła dostępu 0,00 zł 

2. Powiadamianie SMS (SMS Banking) 
  

  

1) Udostępnienie (miesięcznie): opłata miesięcznie 2,00 zł 

2) 
a) przesłanie na numer polskiego operatora wiadomości SMS z Banku do użytkownika (za każdy 
SMS) 

opłata 

każdorazowo 

0,29 zł 

  
b) przesłanie na numer zagranicznego operatora wiadomości SMS z Banku do użytkownika (za każdy 

SMS) 
0,49 zł 

  
Uwaga: opłaty pobierane w ostatnim dniu miesiąca 

3. Przesłanie wygenerowanych środków dostępu do Klienta (od każdej przesyłki): 

opłata 

każdorazowo 

  

1) odbiór w placówce Banku bez opłat 

2) drogą mailową, na adres poczty elektronicznej (e-mail Klienta) 5,00 zł 

3) przez SMS (usługa Multiinfo)  bez opłat 
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Rozdział 3. Karty debetowe wydawane do podstawowego rachunku płatniczego 

L. p. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

MasterCard  

z f. zbliżeniową 

1. Wydanie karty płatniczej dla: 

za każdą kartę 

  

  1) Posiadacza rachunku bez opłat 

  2) Współposiadacza  rachunku bez opłat 

  3) osoby wskazanej 10,00 zł 

2. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce uszkodzonej lub utraconej dla: 

za każdą kartę 

  

  1) Posiadacza rachunku bez opłat 

  2) Współposiadacza  rachunku bez opłat 

  3) osoby wskazanej 20,00 zł 

3. Wznowienie karty płatniczej 

za każdą kartę 

  

  1) Posiadacza rachunku bez opłat 

  2) Współposiadacza  rachunku bez opłat 

  3) osoby wskazanej 4,50 zł 

4. Zastrzeżenie karty płatniczej każdorazowo bez opłat 

5. Obsługa karty debetowej miesięcznie bez opłat 

6. 
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek 

Klienta 
za każdą zmianę bez opłat 

7. Wypłata gotówki: 

naliczana od wypłacanej 

kwoty, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

  

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

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1) bez opłat 

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

pięć rozliczonych wypłat w 

miesiącu kalendarzowym bez 
opłat, każda kolejna 2,00 zł 

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)1) bez opłat 

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

8. 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 

naliczana od wypłacanej 

kwoty, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

bez opłat 

9. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 
bez opłat 

10. Zmiana PIN w bankomatach: 

za każdą zmianę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

  

1) sieci SGB 3,50 zł 

2) w bankomatach banków obcych 7,00 zł 

11. Zapytanie o saldo w bankomatach: 

za każde sprawdzenie 

  

1) banków SGB 1,00 zł 

2) innych, niż wskazane w pkt. 1 1,50 zł 

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 10,00 zł* 

  * w okresie co najmniej do 31.12.2020 r. Bank będzie stosował obniżoną stawkę w wysokości 2,58 zł 

13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie Klienta za każde zestawienie 10,00 zł* 

  
* w okresie co najmniej do 31.12.2020 r. Bank będzie stosował obniżoną stawkę w 

wysokości 2,58 zł     

14. 
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 

roboczych) 
za każdą przesyłkę 45,00 zł 

15. Transakcja bezgotówkowa:  -   
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1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; bez prowizji 

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG; nie dotyczy 

3) 
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG). bez prowizji 

16. Opłata przewalutowania transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN 

naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu  

rozliczenia operacji 

bez prowizji 

1) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 

  * Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
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DZIAŁ III. Usługi dla Klientów instytucjonalnych 

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 

  
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 

Tryb pobierania 

prowizji/opłat 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Pakiet FIRMA Pakiet BIZNES Pakiet AGRO 

Pakiet  

NON 

PROFIT1)   

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego 

(rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego):   
        

1) otwarcie jednego rachunku bieżącego i pomocniczego  
opłata jednorazowo 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2) każdego następnego rachunku  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3) 

prowadzenie rachunku rozliczeniowego - za każdy 

rachunek bieżący, pomocniczy i każdy następny 

(miesięcznie) opłata miesięcznie 

20,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 0,00 zł 

4) 
prowadzenie rachunku rozliczeniowego związanego z 

rozliczeniem środków unijnych (miesięcznie) 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

  Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku bankowego od momentu wypowiedzenia umowy rachunku do dnia jego zamknięcia. 

2. Wpłaty gotówkowe:  

prowizja w dniu 
realizacji od kwoty 

transakcji 

        

  a) dokonywane w placówce Banku na rachunek własny 
Klienta przez osobę powiązaną z rachunkiem 

0,10% min. 10,00 zł 0,10% min. 15,00 zł 0,00 zł 0,10% min. 1,00 zł 

  b) dokonywane w Placówce Banku na rachunek Klienta 
przez osobę nie powiązaną z rachunkiem 

0,10% min. 20,00 zł 0,10% min. 15,00 zł 0,10% min. 10,00 zł 0,10% min. 1,00 zł 

  c) dokonywane we wpłatomacie bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

3.  Wypłaty gotówkowe z rachunku: 

prowizja w dniu 

realizacji od kwoty 

transakcji 

        

  a) dokonywane w placówce Banku 0,10% min. 10,00 zł 0,10% min. 10,00 zł 0,10% min. 10,00 zł 0,10% min. 3,00 zł 

  

b) realizacja wypłaty gotówkowej z bieżących wpływów  

(prowizja od środków wypłacanych z bieżących 
wpływów- K,WE) 

1% min. 20,00 zł 1% min. 20,00 zł 1% min. 20,00 zł 1% min. 20,00 zł 

3a. Awizowanie wypłat:           

  a) zamówienie i nieodebranie zamówionej gotówki 

prowizja naliczana 

od kwoty 

zamówionej 
gotówki 

3% 3% 3% 3% 

  
b) zamówienie i wypłata wyższej lub niższej kwoty 

zamówionej gotówki 

prowizja naliczana 

od różnicy w 

stosunku do 
zamówionej kwoty 

gotówki 

3% 3% 3% 3% 

4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 

opłata od każdego 

polecenia przelewu 

        

4.1 w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł         

1) złożone w formie papierowej:         

  a) na rachunki prowadzone w Banku 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 

  
b) na rachunki prowadzone w innych bankach 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 5,00 zł 

  c) na rachunki prowadzone w innych bankach - 
realizowane w systemie Express Elixir 

15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

  d) na rachunki prowadzone w innych bankach - 
realizowane w systemie SORBNET 

25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów 

dostępu (Internet Banking):         

  a) na rachunki prowadzone w Banku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

  b) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

  c) na rachunki prowadzone w innych bankach - przelew 
expresowy BlueCash 

12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 

  d) na rachunki prowadzone w innych bankach - 

realizowane w systemie Express Elixir 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

  e) na rachunki prowadzone w innych bankach - 

realizowane w systemie SORBNET 
25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

4.2 
w kwocie od 1.000.000,00 zł (przelewy realizowane w 

systemie SORBNET) 
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1) złożone w formie papierowej  20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

2) 
złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów 

dostępu (Internet Banking) 
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

5. 
Zlecenia stałe z rachunków bankowych w terminie 

wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji: 

opłata od każdego 

polecenia przelewu 

        

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:         

  a) na rachunki prowadzane w Banku 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 

  b) na rachunki w innych bankach  9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 

  
c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

  
d) odwołanie zlecenia stałego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

2) 
złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów 

dostępu: 
        

  
a) na rachunki prowadzone w Banku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

  
b) na rachunki w innych bankach  0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

  c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

  d) odwołanie zlecenia stałego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

6. Zlecenia jednorazowe / zlecenia wielokrotne ( na 

żądanie) złożone w placówce Banku (wykonywane 

automatycznie w terminie wskazanym przez Klienta) 
  

        

1) przyjęcie zlecenia opłata jednorazowo 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

2) realizacja zlecenia 
opłata od każdego 
polecenia przelewu 

7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

7. Polecenie zapłaty: 
  

        

1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy 
  

        

  
a) aktywacja usługi  

opłata jednorazowo 
500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 

  
b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

  
c) realizacja polecenia zapłaty 

opłata każdorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

2) opłaty pobierane z rachunku płatnika 
  

        

  a) złożenie zlecenia polecenia zapłaty  opłata jednorazowo 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

  
b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 

opłata każdorazowo 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

  c) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego 
odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia 

zapłaty 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

8. 

Ustanowienie/zmiana Pełnomocnika do dysponowania 

rachunkiem                                                                                                                
Uwaga: opłaty nie pobiera się jeśli pełnomocnicy 

ustanawiani są przy zawieraniu umowy 

opłata za każdą 

dyspozycję 
15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

9. Czeki/weksle 
  

        

1) wydanie blankietów czeków umiejscowionych (za 1 szt.) 
opłata od każdego 

czeku 
1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

2) wydanie książeczki czeków gotówkowych 

umiejscowionych (25 blankietów czekowych) 
opłata każdorazowo 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

3) przyjęcie czeków do inkasa*  
opłata od każdego 

czeku 
40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

4) inkaso weksla 
prowizja za każdy 

weksel  
2% min. 500,00 zł 2% min. 500,00 zł 2% min. 500,00 zł 2% min. 500,00 zł 

5) 
odesłanie weksla do wierzyciela w związku z brakiem 

środków na rachunku 

opłata za każdy 

weksel 
50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

  * dotyczy również inkasa czeków wystawionych w walutach wymienialnych   

10. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:           

1) w formie papierowej:           

  a) sporządzenie i odbiór drugiego oraz każdego kolejnego 
w danym miesiącu wyciągu bankowego w placówce 

prowadzącej rachunek  opłata każdorazowo 

20,00 zł  

(w tym VAT) 

20,00 zł  

(w tym VAT) 

20,00 zł  

(w tym VAT) 

20,00 zł  

(w tym VAT) 

  b) sporządzenie i wysłanie drugiego oraz każdego 

kolejnego w danym miesiącu wyciągu bankowego 

20,00 zł  

(w tym VAT) 

20,00 zł 

(w tym VAT) 

20,00 zł 

(w tym VAT) 

20,00 zł 

(w tym VAT) 
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2) w formie elektronicznej:         

  
a) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres 

elektroniczny e-mail Klienta 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

11. Sporządzenie na wniosek Klienta:            

1) 
sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku 

za każde rozpoczęte 12 miesięcy  

opłata każdorazowo 

100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 

2) wyciągu bankowego:         

  a) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 

  b) odpisu/kserokopia każdego załącznika do wyciągu 10,00 zł + VAT 10,00 zł + VAT 10,00 zł + VAT 10,00 zł + VAT 

3) zmiany karty wzorów podpisów  
25,00 zł  

(w tym VAT) 

25,00 zł  

(w tym VAT) 

25,00 zł  

(w tym VAT) 

25,00 zł  

(w tym VAT) 

4) 
zmiany warunków umowy rachunku bankowego/zmiana 

pakietu* 
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

  * opłata pobierana za zmianę Pakietu ze stawką wyższą 

na Pakiet ze stawką niższą         

5) akumulacja wpływów/zablokowanie określonej kwoty 

np. na wypłatę wynagrodzenia (nie dotyczy blokady 
środków jako zabezpieczenia spłaty kredytu)  

100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 

6) wydanie kopii umowy o prowadzenie rachunku 30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 

7) 
sporządzenie zlecenia zagranicznego w zastępstwie 

Klienta 
10,00 zł + VAT 10,00 zł + VAT 10,00 zł + VAT 10,00 + VAT 

8) potwierdzenie przyjęcia pełnomocnictwa do 
dysponowania rachunkiem (na zabezpieczenie spłaty 

kredytu w innym banku) 

100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 

8a) realizacja dyspozycji w ramach przyjętego 
pełnomocnictwa 

100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 

9) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia:         

  a) o posiadaniu rachunku 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 

  b) o obrotach i saldzie rachunku w celu przedłożenia 

podmiotowi niefinansowemu 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 

  c) o obrotach i saldzie rachunku w celu przedłożenia 

podmiotowi finansowemu 300,00 zł + VAT 300,00 zł + VAT 300,00 zł + VAT 300,00 zł + VAT 

12. 

Czynności związane z niewłaściwym wykonywaniem 

umowy rachunku* 

  

        

1) Za sporządzenie i wysłanie informacji o powstaniu 
zadłużenia wynikającego z przekroczenia salda na 

rachunku/braku środków na obsługę rachunku, 

udostępnienia usługi SMS, obsługę kart płatniczych. 

opłata od każdej 

informacji 
30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

13. 
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 

mającego moc takiego dokumentu:  prowizja od 

przekazanej kwoty 
(po zakończeniu 

realizacji zajęcia) 

        

1) jednorazowa realizacja 1% min. 100,00 zł  1% min. 100,00 zł 1% min. 100,00 zł 1% min. 100,00 zł 

2) wielokrotna realizacja 1% min. 200,00 zł 1% min. 200,00 zł 1% min. 200,00 zł 1% min. 200,00 zł 

14. 
Likwidacja rachunku (nie dotyczy rachunków 
wypowiedzianych przez Bank) 

opłata w dniu 
likwidacji 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

15. Usługa płatności masowych  
  

        

1) 
opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności 

masowych  

opłata w dniu 

aktywacji usługi 
100,00 zł 100,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 

2) opłata za każdy dokument przychodzący opłata każdorazowo 
wg indywidualnych ustaleń z 

Klientem 

wg indywidualnych 

ustaleń z Klientem 
nie dotyczy nie dotyczy 

16. Pozostałe czynności           

1) 
ustanowienie/zmiana hasła do udzielenia telefonicznej 
informacji o stanie rachunku 

opłata jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

2) 

sporządzenie polecenia przelewu w zastępstwie Klienta 

(nie dotyczy polecenia przelewu środków na lokatę 

terminową w Banku) 

od każdego 

polecenia przelewu 
1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

3) obsługa rachunków administrowanych 
opłata za każdy 

przelew środków 
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

1) Pakiet "NON PROFIT" -  dotyczy również rachunków prowadzonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Uwaga:  
- dla JST obowiązuje Pakiet "BUDŻET", w którym stosuje się warunki ustalone w ramach oferty przetargowej i nie są one określone niniejszą "Taryfą prowizji i 
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opłat za czynności i usługi bankowe". Pakiet "BUDŻET" nie dotyczy rachunków prowadzonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych; 

- w przypadku stosowania do rachunku Pakietu "BUDŻET", którego stawki opłat i prowizji nie wynikają z oferty przetargowej, należy stosować stawki określone 
jak dla Pakietu "BIZNES".  

 

Rozdział 1a. Obsługa rachunków VAT  

  
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 

Tryb pobierania 

prowizji/opłat* 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Pakiet FIRMA Pakiet BIZNES Pakiet AGRO 
Pakiet  

NON PROFIT1)   

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:           

1) otwarcie jednego rachunku  opłata 
jednorazowo 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2) każdego następnego rachunku  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3) 
prowadzenie rachunku VAT (miesięcznie) 

opłata 
miesięcznie 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:           

1) w formie papierowej:           

  a) sporządzenie i odbiór drugiego oraz każdego kolejnego 
w danym miesiącu wyciągu bankowego w placówce 

prowadzącej rachunek 

opłata 
każdorazowo 

20,00 zł  

(w tym VAT) 

20,00 zł 

(w tym VAT) 

20,00 zł 

(w tym VAT) 

20,00 zł 

(w tym VAT) 

  
b) sporządzenie i wysłanie drugiego oraz każdego 

kolejnego w danym miesiącu wyciągu bankowego 

20,00 zł 
(w tym VAT) 

20,00 zł 
(w tym VAT) 

20,00 zł 
(w tym VAT) 

20,00 zł 
(w tym VAT) 

2) w formie elektronicznej:         

  
a) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres 

elektroniczny e-mail Klienta 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

3. Sporządzenie na wniosek Klienta:  

opłata 

każdorazowo 

        

1) zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT za każde 
rozpoczęte 12 miesięcy  

100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 

2) wyciągu bankowego:         

  a) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 

  b) odpisu/kserokopii każdego załącznika do wyciągu 10,00 zł + VAT 10,00 zł + VAT 10,00 zł + VAT 10,00 zł + VAT 

3) kopii pojedynczej dyspozycji złożonej przez Klienta, gdy:          

  a) Klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł + VAT 10,00 zł + VAT 10,00 zł + VAT 10,00 zł + VAT 

  a) Klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 

4) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia:         

  a) o posiadaniu rachunku 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 

  b) o obrotach i saldzie rachunku w celu przedłożenia 

podmiotowi niefinansowemu 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 

  c) o obrotach i saldzie rachunku w celu przedłożenia 

podmiotowi finansowemu 300,00 zł + VAT 300,00 zł + VAT 300,00 zł + VAT 300,00 zł + VAT 

4. 
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 

mającego moc takiego dokumentu:  prowizja od 

przekazanej 

kwoty  
(po zakończeniu 

realizacji zajęcia)  

        

1) jednorazowa realizacja 1% min. 100,00 zł  1% min. 100,00 zł 1% min. 100,00 zł 1% min. 100,00 zł 

2) wielokrotna realizacja 1% min. 200,00 zł 1% min. 200,00 zł 1% min. 200,00 zł 1% min. 200,00 zł 

5. Pozostałe czynności           

1) 
ustanowienie/zmiana hasła do udzielenia telefonicznej 

informacji o stanie rachunku 

opłata 

jednorazowo 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

* Prowizje/opłaty pobierane są z rachunku rozliczeniowego złotowego (bieżącego/pomocniczego), w ramach którego prowadzony jest rachunek VAT. 
1) Pakiet "NON PROFIT" -  dotyczy również rachunków prowadzonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Uwaga:  

 - dla JST obowiązuje Pakiet "BUDŻET", w którym stosuje się warunki ustalone w ramach oferty przetargowej i nie są one określone niniejszą "Taryfą prowizji i opłat 

za czynności i usługi bankowe". Pakiet "BUDŻET" nie dotyczy rachunków prowadzonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych; 

- w przypadku stosowania do rachunku Pakietu "BUDŻET", którego stawki opłat i prowizji nie wynikają z oferty przetargowej, należy stosować stawki określone jak 

dla Pakietu "BIZNES".  
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Rozdział 2. Rachunki rozliczeniowe w walucie wymienialnej (EURO/USD) 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania   

prowizji /opłat 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków w walucie EURO/USD :     

1) otwarcie rachunku* opłata jednorazowa bez opłat 

2) prowadzenie rachunku opłata miesięczna  20,00 zł 

  *Uwaga: do otwarcia rachunku wymagane jest dokonanie wpłaty kwoty 25 euro lub 25 USD     

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

prowizja w dniu realizacji dyspozycji 

  

  a) dokonywane w placówce Banku na rachunek własny Klienta przez osobę powiązaną z rachunkiem 0,5% min. 10,00 zł 

  b) dokonywane w Placówce Banku na rachunek Klienta przez osobę nie powiązaną z rachunkiem 1,00% min. 20,00 zł 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku prowizja w dniu realizacji dyspozycji 1,00% min. 20,00 zł 

3a. Awizowanie wypłat:     

  a) zamówienie i nieodebranie zamówionej gotówki 
prowizja naliczana od kwoty zamówionej 

gotówki 
3,00% 

  b) zamówienie i wypłata wyższej lub niższej kwoty zamówionej gotówki 
prowizja naliczana od różnicy w stosunku do 

zamówionej kwoty gotówki 
3,00% 

4. Realizacja poleceń wypłaty za granicę lub do innych banków dewizowych w Polsce 
opłaty wg Taryfy opłat banku pośredniczącego  

(SGB-Banku SA w Poznaniu) 

5. Sporządzenie wyciągów bankowych: 

opłata każdorazowo 

  

1) w formie papierowej:   

  
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek 20,00 zł 

  b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego 20,00 zł 

2) w formie elektronicznej:   

  
a) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail Klienta bez opłat 

6. Likwidacja rachunku: 

 opłata w dniu likwidacji 

  

  a) przed upływem 30 dni od daty otwarcia  50,00 zł 

  b) po upływie 30 dni od daty otwarcia  20,00 zł 

7. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia: 

opłata każdorazowo 

  

  a) o posiadaniu rachunku 50,00 zł + VAT 

  b) o obrotach i saldzie rachunku w celu przedłożenia podmiotowi niefinansowemu 100,00 zł + VAT 

  
c) o obrotach i saldzie rachunku w celu przedłożenia podmiotowi finansowemu 300,00 zł + VAT 

8. Ustanowienie/zmiana hasła do udzielenia informacji telefonicznej o stanie rachunku opłata jednorazowa 10,00 zł 

9. 
Ustanowienie/zmiana Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem  

uwaga: opłaty nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy 
opłata za każdą dyspozycję 15,00 zł 
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10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu: 
prowizja od przekazanej kwoty (po 

zakończeniu realizacji zajęcia) 

  

1) jednorazowa realizacja 1% min. 100,00 zł 

2) wielokrotna realizacja 1% min. 200,00 zł 

11. Sporządzenie na wniosek Klienta:  

opłata każdorazowo 

  

1) zestawienia obrotów na jednym rachunku za każde rozpoczęte 12 miesięcy  50,00 zł + VAT 

2) wyciągu bankowego:   

  a) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) 20,00 zł + VAT 

  b) kserokopii/odpisu każdego załącznika do wyciągu 10,00 zł + VAT 

3) zlecenia zagranicznego w zastępstwie Klienta 10,00 zł 
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Rozdział 3. Rachunki lokat terminowych 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania  prowizji /opłat STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej opłata od każdego wkładu bez opłat   

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek opłata każdorazowo 1% min. 20,00 zł   

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku opłata każdorazowo bez opłat   

3a. Awizowanie wypłat:     

  a) zamówienie i nieodebranie zamówionej gotówki prowizja naliczana od kwoty zamówionej gotówki 3%   

  b) zamówienie i wypłata wyższej lub niższej kwoty zamówionej gotówki 
prowizja naliczana od różnicy w stosunku do zamówionej 

kwoty gotówki 
3%   

4. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe: 

opłata każdorazowo 

    

1)  w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł     

  a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat   

  b) prowadzone w innych bankach 9,00 zł   

  c) realizowane w systemie SORBNET 25,00 zł   

2) w kwocie od 1.000.000,00 zł (przelewy realizowane w systemie SORBNET) 20,00 zł   

5. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia: 

opłata każdorazowo 

    

  a) o posiadaniu rachunku 50,00 zł  + VAT 

  
b) o obrotach i saldzie rachunku w celu przedłożenia podmiotowi niefinansowemu 100,00 zł  + VAT 

  
c) o obrotach i saldzie rachunku w celu przedłożenia podmiotowi finansowemu 300,00 zł  + VAT 

6. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu  

 prowizja od przekazanej kwoty  
(po zakończeniu realizacji zajęcia) 

    

1) jednorazowa realizacja 1% min. 100,00 zł   

2) wielokrotna realizacja 1% min. 200,00 zł   

7. 
Sporządzenie na wniosek Klienta historii obrotów na jednym rachunku lokaty terminowej za każde rozpoczęte 12 

miesięcy. 
opłata każdorazowo 30,00 zł  + VAT 
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Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej 

  Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 

Stawka obowiązująca 

Pakiet FIRMA Pakiet BIZNES Pakiet AGRO Pakiet NON PROFIT* 

1. Internet Banking**:           

1) Udostępnienie (miesięcznie) opłata miesięczna bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2) Odblokowanie dostępu do rachunku w systemie 
opłata każdorazowo 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

3) Wygenerowanie nowego hasła dostępu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

4) Przekazanie wygenerowanych środków dostępu Klientowi: 

opłata każdorazowo 

        

  a) odbiór osobisty przez Klienta w placówce Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

  b) drogą mailową, na adres poczty elektronicznej (e-mail Klienta) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

  c) przez SMS (usługa Multiinfo)  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2. SMS Banking:           

1) Udostępnienie usługi opłata miesięczna 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

2) Przesłanie wiadomości SMS z Banku do użytkownika: 

opłata każdorazowo 

        

  a) na numer polskiego operatora (za każdy SMS) 0,29 zł 0,29 zł 0,29 zł 0,29 zł 

  b) na numer zagranicznego operatora (za każdy SMS) 0,49 zł 0,49 zł 0,49 zł 0,49 zł 

  Uwaga: opłaty pobierane są w ostatnim dniu miesiąca 
 

        

3. Internet Banking dla firm***:           

1) Udostępnienie usługi opłata miesięczna bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2) Odblokowanie dostępu do rachunku w systemie 

opłata każdorazowo 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

3) Opłata za wydanie czytnika kart 
wg indywidualnych ustaleń z 

Klientem 

wg indywidualnych ustaleń z 

Klientem 

wg indywidualnych ustaleń z 

Klientem 

wg indywidualnych ustaleń z 

Klientem 

4) Opłata za wydanie karty do podpisu cyfrowego 
wg indywidualnych ustaleń z 

Klientem 

wg indywidualnych ustaleń z 

Klientem 

wg indywidualnych ustaleń z 

Klientem 

wg indywidualnych ustaleń z 

Klientem 

5) Przesłanie przez Bank hasła autoryzacji przez SMS (Multiinfo) 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 

UWAGA: do rachunków prowadzonych dla JST mają zastosowanie zapisy oferty przetargowej (Pakiet BUDŻET) 

* Organizacje społeczne: tj. wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje - nie prowadzące działalności gospodarczej. 

** Usługa dostępu przez WWW dla Posiadacza rachunku po warunkiem występowania samoistnej reprezentacji tj. posiadania możliwości jednoosobowego oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków (nie dotyczy dostępu 

pasywnego do rachunku - podgląd salda i historii operacji na rachunku). 

*** Usługa dostępna przez WWW dla Posiadaczy rachunku w przypadku co najmniej dwuosobowej reprezentacji w zakresie składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków. 
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DZIAŁ IV. Kredyty i pożyczki 

Rozdział 1. Kredyty na działalność rolniczą 

L.p. Rodzaj operacji bankowej Tryb pobierania prowizji/opłat 
Stawka w % lub zł 

podstawowa minimalna 

1) W rachunku bieżącym na działalność rolniczą 

1 opłata administracyjna za przyjęcie wniosku 

w dniu złożenia wniosku 

100,00 zł 

2 prowizja wstępna (rozpatrzenie wniosku o kredyt) 
0,0%-1,0% 

 (od kwoty wnioskowanego kredytu) 

3 prowizja przygotowawcza (postawienie środków 
do dyspozycji kredytobiorcy) 1), 3) 

w dniu podpisania umowy 
 (z możliwością rozłożenia 

płatności na raty) 

 od kwoty przyznanego kredytu 

do 20.000 zł do 50.000 zł  do 100.000 zł  
pow. 

100.000 zł  

min. 400,00 zł 

4,5%-5,0% 4,0%-5,0% 3,5%-5,0% 3,0%-5,0% 

4 prowizja dodatkowa od wpłat i wypłat 

gotówkowych w okresie korzystania z kredytu 
każdorazowo  

od kwoty transakcji 
0,10% 1,00 zł 

5 prowizja za gotowość finansową  
miesięcznie 

0,0% 

 (od średniego stanu niewykorzystanej kwoty kredytu) 

6 prowizja za skrócenie okresu kredytowania 

w dniu podpisania aneksu 
2,0%  

od kwoty limitu kredytu wynikającego z zawartej umowy 

o kredyt 

2) AGROKREDYT 

1 opłata administracyjna za przyjęcie wniosku 

w dniu złożenia wniosku 

100,00 zł 

2 prowizja wstępna (rozpatrzenie wniosku o kredyt) 0,0%-1,0% 
 (od kwoty wnioskowanego kredytu) 

3 prowizja przygotowawcza (postawienie środków 
do dyspozycji kredytobiorcy) 1), 3) 

w dniu podpisania umowy            
3,0% 

(od kwoty przyznanego kredytu) 
300,00 zł 

4 prowizja z tytułu automatycznego odnowienia 

kredytu na kolejny okres  
12 m-cy 2), 3) 

w dniu odnowienia 
3,0% 

(od kwoty przyznanego kredytu) 
300,00 zł 

5 prowizja za gotowość finansową (pobierana w 

formie oprocentowania niewykorzystanej kwoty 

kredytu) ostatniego dnia każdego miesiąca WIBOR 3M 

6 prowizja za skrócenie okresu kredytowania 

w dniu podpisania aneksu 
2,0% 

od kwoty limitu kredytu wynikającego z zawartej umowy 

o kredyt 

3) płatniczy na działalność rolniczą  

1 opłata administracyjna za przyjęcie wniosku 

w dniu złożenia wniosku 

100,00 zł 

2 prowizja wstępna (rozpatrzenie wniosku o kredyt) 0,0%-1,0% 

 (od kwoty wnioskowanego kredytu) 

3 prowizja przygotowawcza (postawienie środków 

do dyspozycji kredytobiorcy) 1) 
w dniu podpisania umowy 

1,0% - 4,0% 
(od kwoty przyznanego kredytu) 

min. 200,00 zł 

4 prowizja za gotowość finansową  
miesięcznie 

0,0% 
(od średniego stanu niewykorzystanej kwoty kredytu) 

5 prowizja rekompensacyjna (w związku z 

dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu) w dniu dokonania spłaty 
0,0% 

(od przedterminowo spłaconej 

kwoty) 

0,0% 

4) rewolwingowy  

1 opłata administracyjna za przyjęcie wniosku 

w dniu złożenia wniosku 

100,00 zł 

2 prowizja wstępna (rozpatrzenie wniosku o kredyt) 
0,0% -1,0% 

 (od kwoty wnioskowanego kredytu) 

3 prowizja przygotowawcza (postawienie środków w dniu podpisania umowy  od kwoty przyznanego kredytu 
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do dyspozycji kredytobiorcy) 1), 3)  (z możliwością rozłożenia 

płatności na raty) do 20.000 zł do 50.000 zł  do 100.000 zł  
pow. 

100.000 zł  

min. 300,00 zł 

4,5%-5,0% 4,0%-5,0% 3,5%-5,0% 3,0%-5,0% 

4 prowizja za gotowość finansową  
miesięcznie 

0% 
(od średniego stanu niewykorzystanej kwoty kredytu) 

5 prowizja za skrócenie okresu kredytowania 

w dniu podpisania aneksu 
2% 

od kwoty limitu kredytu wynikającego z zawartej umowy 

o kredyt 

5) obrotowy na działalność rolniczą w rachunku kredytowym 

1 opłata administracyjna za przyjęcie wniosku 

w dniu złożenia wniosku 

100,00 zł 

2 prowizja wstępna (rozpatrzenie wniosku o kredyt) 0,0%-1,0% 

 (od kwoty wnioskowanego kredytu) 

3 prowizja przygotowawcza (postawienie środków 

do dyspozycji kredytobiorcy) 1), 3) 

w dniu podpisania umowy 
 (z możliwością rozłożenia 

płatności na raty) 

 od kwoty przyznanego kredytu 

do 20.000 zł do 50.000 zł  do 100.000 zł  
pow. 

100.000 zł  

min. 300,00 zł 

4,5%-5,0% 4,0%-5,0% 3,5%-5,0% 3,0%-5,0% 

4 opłata na zabezpieczenie ryzyka kredytowego miesięcznie w terminie płatności 

odsetek 
0% - 0,3% 

za każdy miesiąc kredytowania od średniego 

salda kredytu 

5 opłata za administrowanie kredytem 
miesięcznie w terminie płatności 

odsetek 
20,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc kredytowania 

6 prowizja rekompensacyjna (w związku z 

dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu) 
w dniu dokonania spłaty 

2,0% 

(od przedterminowo spłaconej 
kwoty) 

100,00 zł 

6) inwestycyjny na działalność rolniczą 

1 
opłata administracyjna za przyjęcie wniosku 

w dniu złożenia wniosku 

100,00 zł 

2 

prowizja wstępna ( rozpatrzenie wniosku o kredyt)    
0,25% - 2% 

(od wnioskowanej kwoty 

kredytu) 

200,00 zł 

3 prowizja przygotowawcza (postawienie środków 

do dyspozycji kredytobiorcy) 

w dniu podpisania umowy od kwoty przyznanego kredytu 

do 50.000 zł do 200.000 zł 
pow.  

200.000 zł  

min. 500,00 zł 

3% - 5% 2,5% - 5%  2,0% - 5% 

4 opłata na zabezpieczenie ryzyka kredytowego miesięcznie w terminie płatności 
odsetek 

0% - 0,3% 
za każdy miesiąc kredytowania od średniego 

salda kredytu 

5 opłata za administrowanie kredytem miesięcznie w terminie płatności 

odsetek 
30,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc kredytowania 

6 prowizja rekompensacyjna (w związku z 

dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu) 
w dniu dokonania spłaty 

2,0% 
(od przedterminowo spłaconej 

kwoty) 

200,00 zł 

7) Kredyty „unijne” 

1 opłata administracyjna za przyjęcie wniosku 

w dniu złożenia wniosku 

100,00 zł 

2 prowizja wstępna ( rozpatrzenie wniosku o kredyt)    0,10% 

(od wnioskowanej kwoty 
kredytu) 

200,00 zł 

3 prowizja przygotowawcza (postawienie środków 
do dyspozycji kredytobiorcy) w dniu podpisania umowy 

od kwoty przyznanego kredytu 

2,0% - 5% min. 500,00 zł 

4 
opłata za administrowanie kredytem 

miesięcznie w terminie płatności 
odsetek 

30,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc kredytowania 

5 prowizja rekompensacyjna (w związku z 
dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu) 

w dniu dokonania spłaty 

2,0% 

(od przedterminowo spłaconej 

kwoty) 

200,00 zł 

8) Kredyt gruntowy  
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1 opłata administracyjna za przyjęcie wniosku 

w dniu złożenia wniosku 

100,00 zł 

2 prowizja wstępna (rozpatrzenie wniosku o kredyt) 0,0%-1,0% 
 (od kwoty wnioskowanego kredytu) 

3 prowizja przygotowawcza (postawienie środków 
do dyspozycji kredytobiorcy) 1), 3) w dniu podpisania umowy  

3 % - 5 % 

(od kwoty przyznanego dostępnego limitu kredytu lub kwoty 

zwiększającej dostępny limit) 

4 prowizja z tytułu automatycznego odnowienia 

dostępnego limitu na kolejny okres 12 m-cy 3) 
w dniu odnowienia dostępnego 

limitu  

3 % - 5 % 

(od kwoty odnawianego dostępnego limitu) 

9) Kredyty inwestycyjne i klęskowe z dopłatą ARiMR do oprocentowania oraz kredyty inwestycyjne z częściową spłatą kapitału przez  ARiMR - 

udzielane od 24.07.2017 r. 

1 opłata administracyjna za przyjęcie wniosku 
w dniu złożenia wniosku 100,00 zł 

2 prowizja przygotowawcza (postawienie środków 

do dyspozycji kredytobiorcy 
w dniu podpisania umowy 
 (z możliwością rozłożenia 

płatności na raty) 

2,0 % 

(od kwoty przyznanego kredytu) 

10) Kredyty inwestycyjne i klęskowe z dopłatą ARiMR do oprocentowania oraz kredyty inwestycyjne z częściową spłatą kapitału przez ARiMR - 

udzielane od 01.01.2015 r. do 23.07.2017 r. 

1 opłata administracyjna za przyjęcie wniosku w dniu złożenia wniosku 100,00 zł 

2 prowizja przygotowawcza (postawienie środków 

do dyspozycji kredytobiorcy 
w dniu podpisania umowy 

 (z możliwością rozłożenia 
płatności na raty) 

1,85 % 
(od kwoty przyznanego kredytu) 

11) Kredyty inwestycyjne z częściową spłatą kapitału (CSK) przez ARiMR udzielane do 31.12.2014 r. 

1 prowizja za rozpatrzenie wniosku o płatność CSK 
po otrzymaniu płatności CSK 

1,0% 

(od kwoty płatności CSK) 
100,00 zł 

2 za wyrażenie przez Bank zgody na: 

jednorazowo, w dniu wydania 

zgody 

        

  > zmianę profilu/kierunku prowadzonej produkcji 
1,00% 

(od aktualnej kwoty zadłużenia) 
500,00 zł 

  > sprzedaż użytków rolnych, gospodarstw rolnych, 
innych obiektów lub urządzeń nabytych za kredyt 2,00% 

(od kwoty, o którą obniża się 

pierwotną kwotę kredytu) 

500,00 zł 

3 opłata za nie zrealizowanie w terminie warunku 

dodatkowego zawartego w umowie o kredyt - od 
każdego warunku 

miesięcznie, na koniec każdego 

miesiąca 

kredyt do 100.000 zł - 50,00 zł 

kredyt powyżej 100.000 zł - 100,00 zł 

w okresie od miesiąca następującego po upływie terminu realizacji 
warunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc spełnienia warunku 

dodatkowego 

4 opłata za niedotrzymanie warunków korzystania z 
dofinansowania w formie CSK, skutkujące 

zwrotem/ zmniejszeniem kwoty pomocy 
w najbliższym terminie spłaty 

raty/odsetek 
500,00 zł 

5 prowizja rekompensacyjna (w związku z 
dokonaniem wcześniejszej niż ustalono w umowie 

spłaty kredytu lub raty kredytu) 
w dniu dokonania spłaty 

1,5% 
(od przedterminowo spłaconej 

kwoty) 

100,00 zł 

12) Kredyty inwestycyjne i klęskowe z dopłatą ARiMR do oprocentowania udzielane od 18 września 2012 r. do 31.12.2014 r. 

1 prowizja za administrowanie kredytem z dopłatami 

ARiMR do oprocentowania kwartalnie, na koniec każdego 

kwartału 

0,5% 

(od aktualnej kwoty zadłużenia) 
100,00 zł 

2 za wyrażenie przez Bank zgody na: 

jednorazowo, w dniu wydania 

zgody 

        

  > zmianę profilu prowadzonej produkcji 

1,0% 
(od aktualnej kwoty zadłużenia) 

500,00 zł 

  > wydzierżawienie zakupionych z kredytu gruntów 
rolnych pod budowę elektrowni wiatrowej 

500,00 zł 

  > sprzedaż użytków rolnych, gospodarstw rolnych, 

innych obiektów lub urządzeń nabytych za kredyt 

objęty dopłatami 
2,0% 

(od kwoty, o którą obniża się 

pierwotną kwotę kredytu) 

500,00 zł 
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3 opłata za nie zrealizowanie w terminie warunku 

dodatkowego zawartego w umowie o kredyt - od 
każdego warunku 

miesięcznie, na koniec każdego 

miesiąca 

kredyt do 100.000 zł - 50,00 zł 

kredyt powyżej 100.000 zł - 100,00 zł 

w okresie od miesiąca następującego po upływie terminu realizacji 
warunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc spełnienia warunku 

dodatkowego 

4 opłata za niedotrzymanie warunków korzystania z 

dopłat (z wyjątkiem opóźnienia w spłacie 
raty/odsetek) 

w najbliższym terminie spłaty 

raty/odsetek 
500,00 zł 

5 opłata za opóźnienie w spłacie odsetek lub kapitału 

powyżej 7 dni skutkujące brakiem dopłat za ostatni 

okres odsetkowy 
w dniu spłaty zaległości 100,00 zł 

6 prowizja rekompensacyjna (w związku z 

dokonaniem wcześniejszej niż ustalono w umowie 

spłaty kredytu lub raty kredytu) 
w dniu dokonania spłaty 

1,5% 

(od przedterminowo spłaconej 

kwoty) 

100,00 zł 

 

      1) W przypadku pobrania prowizji wstępnej, wysokość prowizji przygotowawczej ulega obniżeniu, tak aby suma prowizji wstępnej i przygotowawczej nie 

przekraczała poziomu ustalonego dla prowizji przygotowawczej. 

  
     2) 

w przypadku braku wpływu z tytułu dopłat obszarowych w okresie ostatnich 12 m-cy prowizja ulega podwyższeniu o 1 p.p. 

       3) 
w przypadku zabezpieczenia kredytu gwarancją BGK prowizja ulega obniżeniu o 1 p.p. 
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    Rozdział 2. Kredyty na działalność gospodarczą 

L.p. Rodzaj operacji bankowej 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 

Stawka w % lub zł 

podstawowa minimalna 

1) w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą 

1 opłata administracyjna za przyjęcie 

wniosku 
w dniu złożenia 

wniosku 

100,00 zł 

2 prowizja wstępna (rozpatrzenie wniosku o 
kredyt) 

0,0%-1,0% 

 (od kwoty wnioskowanego kredytu) 

3 prowizja przygotowawcza (postawienie 
środków do dyspozycji kredytobiorcy) *  

w dniu podpisania 

umowy 
 (z możliwością 

rozłożenia płatności 

na raty) 

od kwoty przyznanego kredytu 

do 20.000 zł do 50.000 zł  do 100.000 zł  
pow. 

100.000 zł  

min. 400,00 zł 

3,5%-5,0% 3,0%-,5,0% 2,5%-5,0% 2,0%-5,0% 

4 prowizja dodatkowa od wpłat i wypłat 

gotówkowych w okresie korzystania z 

kredytu 

każdorazowo  

od kwoty transakcji 
0,10% 1,00 zł 

5 prowizja za gotowość finansową  

miesięcznie 
0,00% 

(od średniego stanu niewykorzystanej kwoty kredytu) 

6 prowizja za skrócenie okresu kredytowania 

w dniu podpisania 

aneksu 

2% 

od kwoty limitu kredytu wynikającego z zawartej umowy 
o kredyt 

2) płatniczy na działalność gospodarczą 

1 opłata administracyjna za przyjęcie 

wniosku 
w dniu złożenia 

wniosku 

100,00 zł 

2 prowizja wstępna (rozpatrzenie wniosku o 
kredyt)  

0,0%-1,0% 

 (od kwoty wnioskowanego kredytu) 

3 prowizja przygotowawcza (postawienie 
środków do dyspozycji kredytobiorcy) * w dniu podpisania 

umowy 

1,0%-4,0% 

 (od kwoty przyznanego 

kredytu) 

min. 200,00 zł 

4 prowizja za gotowość finansową  
miesięcznie 0% (od średniego stanu niewykorzystanej kwoty kredytu) 

5 prowizja rekompensacyjna (w związku z 

dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu) w dniu dokonania 

spłaty 

0% 
(od przedterminowo spłaconej 

kwoty) 

0,00% 

3) rewolwingowy  

1 opłata administracyjna za przyjęcie 

wniosku 
w dniu złożenia 

wniosku 

100,00 zł 

2 prowizja wstępna (rozpatrzenie wniosku o 
kredyt)  

0,0%-1,0% 

 (od kwoty wnioskowanego kredytu) 

3 prowizja przygotowawcza (postawienie 
środków do dyspozycji kredytobiorcy) *  

w dniu podpisania 
umowy 

 (z możliwością 

rozłożenia płatności 
na raty) 

od kwoty przyznanego kredytu 

do 20.000 zł do 50.000 zł  do 100.000 zł  
pow. 

100.000 zł  

min. 300,00 zł 

3,5%-5,0% 3,0%-,5,0% 2,5%-5,0% 2,0%-5,0% 

4 prowizja za gotowość finansową  
miesięcznie 

0% 

(od średniego stanu niewykorzystanej kwoty kredytu) 

5 prowizja za skrócenie okresu kredytowania 

w dniu podpisania 

aneksu 

2% 

od kwoty limitu kredytu wynikającego z zawartej umowy 
o kredyt 

4) obrotowy na działalność gospodarczą w rachunku kredytowym 

1 opłata administracyjna za przyjęcie 

wniosku 

w dniu złożenia 
wniosku 

100,00 zł 

2 prowizja wstępna (rozpatrzenie wniosku o 
kredyt)  0,0%-1,0% 

 (od kwoty wnioskowanego kredytu) 



35 

3 prowizja przygotowawcza (postawienie 

środków do dyspozycji kredytobiorcy) *  w dniu podpisania 

umowy 

 (z możliwością 

rozłożenia płatności 

na raty) 

od kwoty przyznanego kredytu 

do 20.000 zł do 50.000 zł  do 100.000 zł  
pow. 

100.000 zł  

min. 300,00 zł 

3,5%-5,0% 3,0%-,5,0% 2,5%-5,0% 2,0%-5,0% 

4 opłata za administrowanie kredytem  
miesięcznie w 

terminie płatności 
odsetek 

20,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc kredytowania 

5 prowizja rekompensacyjna (w związku z 
dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu) w dniu dokonania 

spłaty 

2% 

(od przedterminowo spłaconej 
kwoty) 

100,00 zł 

5) inwestycyjny na działalność gospodarczą 

1 
opłata administracyjna za przyjęcie 
wniosku 

w dniu złożenia 
wniosku 

100,00 zł 

2 
prowizja wstępna (rozpatrzenie wniosku o 

kredyt) 

0,25% - 2 % 

(od wnioskowanej kwoty 

kredytu) 

200,00 zł 

3 prowizja przygotowawcza (postawienie 

środków do dyspozycji kredytobiorcy) 

płatna w dniu 

podpisania umowy 

od kwoty przyznanego kredytu 

  
do 50.000 zł do 100.000 zł  do 200.000 zł  

pow.  

200.000 zł  

  min. 500,00 zł 

  Ø        ze spłatą do 5 lat 2,5-3,0% 2,50% 2,25% 2,00% 

  Ø        ze spłatą do 10 lat 3,25% 2,75% 2,50% 2,25% 

  Ø        ze spłatą do 15 lat 3,50% 3,00% 2,75% 2,50% 

4 opłata za administrowanie kredytem  
miesięcznie w 

terminie płatności 

odsetek 

30,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc kredytowania 

5 prowizja rekompensacyjna (w związku z 

dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu) w dniu dokonania 

spłaty 

2% 

(od przedterminowo spłaconej 
kwoty) 

200,00 zł 

6) Kredyt „unijny”  

1 opłata administracyjna za przyjęcie 

wniosku 

w dniu złożenia 

wniosku 

100,00 zł 

2 prowizja wstępna (rozpatrzenie wniosku o 
kredyt) 0,10% 

(od wnioskowanej kwoty 

kredytu) 

200,00 zł 

3 prowizja przygotowawcza (postawienie 

środków do dyspozycji kredytobiorcy) w dniu podpisania 

umowy  

(od kwoty przyznanego kredytu) 

2% - 5% min. 500,00 zł 

4 

opłata za administrowanie kredytem  

miesięcznie w 

terminie płatności 

odsetek 

30,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc kredytowania 

5 prowizja rekompensacyjna (w związku z 
dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu) w dniu dokonania 

spłaty 

2% 

(od przedterminowo spłaconej 

kwoty) 

200,00 zł 

 
      * W przypadku pobrania prowizji wstępnej, wysokość prowizji przygotowawczej ulega obniżeniu, tak aby suma prowizji wstępnej i  przygotowawczej nie 

przekraczała poziomu ustalonego dla prowizji przygotowawczej. 
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Rozdział 3. Kredyty dla pozostałych podmiotów 

L.p. Rodzaj operacji bankowej 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 

Stawka w % lub zł 

podstawowa minimalna 

1. Kredyty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 

1 prowizja wstępna (rozpatrzenie wniosku o 

kredyt) w dniu złożenia 

wniosku 

0% 

 (od wnioskowanej kwoty kredytu) 

2 prowizja przygotowawcza (postawienie 

środków do dyspozycji kredytobiorcy) 
w dniu 

podpisania 

umowy 

wg oferty przetargowej 

3 prowizja rekompensacyjna (w związku z 
dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu– 

powyżej 14 dni) 

w dniu dokonania 
spłaty 

0% 

(od przedterminowo spłaconej 

kwoty) 

0,00 zł 

2. Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych i stowarzyszeń 

1 opłata administracyjna za przyjęcie 

wniosku 
w dniu złożenia 

wniosku 

100,00 zł 

2 prowizja wstępna (rozpatrzenie wniosku o 

kredyt) 0,20% 150,00 zł 

3 prowizja przygotowawcza  w dniu 

podpisania 
umowy 

2,0-5,0% 

 (od kwoty przyznanego 
kredytu) 

200,00 zł 

4 prowizja rekompensacyjna (w związku z 
dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu) w dniu dokonania 

spłaty 

2,0% 

(od przedterminowo spłaconej 

kwoty) 

100,00 zł 
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Rozdział 4. Pozostałe produkty kredytowe 

L.p. Rodzaj operacji bankowej 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 

Stawka w % lub zł 

podstawowa minimalna 

1. Gwarancje bankowe 

1 opłata administracyjna za przyjęcie 

wniosku 
w dniu złożenia 

wniosku 
100,00 zł 

2 prowizja za udzielenie gwarancji w dniu 

podpisania 

umowy 

2% 200,00 zł 

3 za każdy kolejny rozpoczęty kwartał 

obowiązywania gwarancji 
w pierwszym 

dniu kolejnego 

kwartału 
obowiązywania 

2% 200,00 zł 

4 kara umowna za niedotrzymanie warunków 

umowy gwarancji  
w dniu wysłania 

wezwania 

1% 

(za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia w 
realizacji warunku gwarancji) 

200,00 zł 

5 za realizację gwarancji  (wypłata na 
wezwanie Beneficjenta) w dniu realizacji 

gwarancji 
500,00 zł 
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Rozdział 5. Pozostałe opłaty i prowizje dotyczące kredytów na działalność rolniczą i gospodarczą  

L.p. Rodzaj operacji bankowej 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 

Stawka w % lub zł 

podstawowa minimalna 

1. Czynności związane ze zmianą umowy kredytowej dokonywane na wniosek klienta: 

1) opłata administracyjna za przyjęcie 

wniosku o udzielenie prolongaty w spłacie 
kredytu, restrukturyzację zadłużenia lub 

przejęcie zadłużenia 

w dniu złożenia 

wniosku 

do    10.000 zł    –    100,00 zł  

pow. 10.000 zł    –  200,00 zł 

2) prowizja za prolongatę terminu spłaty 
kredytu (raty kredytu) z tytułu umowy: 

w dniu podpisania 
aneksu  

  

a) o kredyt z dopłatami ARiMR 
3%-5% 

(od kwoty prolongowanej) 
500,00 zł 

b) pozostałe 
1%-5% 200,00 zł 

3) prowizja za zrestrukturyzowanie zadłużenia 

w dniu podpisania 
umowy 

1%-5% 

( za każdy rozpoczęty rok kredytowania 

od kwoty kredytu restrukturyzacyjnego) 

1 000,00 zł 

4) prowizja za zwiększenie limitu kredytu w 

rachunku bieżącym  w dniu podpisania 
aneksu  

2%-5% 
(od kwoty zwiększającej limit) 

200,00 zł 

5) opłata administracyjna za złożenie wniosku 
dot. zmiany warunków kredytowania w 

trakcie trwania umowy o kredyt 
w dniu złożenia 

wniosku 
100,00 zł 

6) zmiana oprocentowania w trakcie trwania 

umowy o kredyt 

opłata każdorazowo 

100,00 zł 

7) zmiana zabezpieczenia kredytu 300,00 zł 

8) sporządzenie aneksu do umowy o kredyt 
lub umowy zabezpieczenia* 100,00 zł 

9) sporządzenie aneksu do umowy o kredyt 

gruntowy dot. zmiany wysokości limitu 
kredytu w ramach max. kwoty kredytu 50,00 zł 

10) sporządzenie dodatkowej oceny zdolności 

kredytowej, umów lub aneksów w związku 
z przejęciem zadłużenia 

prowizja 

każdorazowo 
w dniu podpisania 

umowy/aneksu 

0,5% - 2% 
(od kwoty przejmowanego długu) 

100,00 zł 

11) zmiana terminu realizacji warunku 
dodatkowego 

opłata za zmianę 

każdego warunku 
200,00 zł 

2. Wydanie na wniosek klienta:           

1) oceny sytuacji ekonomicznej podmiotu** 

opłata każdorazowo 

  500,00 zł + VAT 

2) zaświadczenia stwierdzającego zadłużenie 

z tytułu kredytów bankowych, innych 
tytułów lub, że klient nie figuruje jako 

dłużnik: ** 
  100,00 zł + VAT 

3) zaświadczenia o udzielonym kredycie w 

celu przedłożenia w Kancelarii 
Notarialnej** 

  50,00 zł + VAT 

4) odpisu / kopii umowy o kredyt, załącznika 
lub aneksu do umowy ** 

opłata za każdy 
odpis/kopię 

dokumentu 

  100,00 zł + VAT 

5) zezwolenia na bezciężarowe odłączenie 
działki z księgi wieczystej z wpisaną 

hipoteką na rzecz Banku (opłata od każdej 

działki) 
opłata każdorazowo 300,00 zł 
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6) zaświadczenia potwierdzającego posiadanie 

zdolności kredytowej **   100,00 zł + VAT 

7) promesy kredytowej prowizja 

każdorazowo 

0,1% - 2% 

kwoty kredytu 
200,00 zł 

3. Czynności związane z zabezpieczeniem spłaty kredytu, tj.: 

1) sporządzenie i wysłanie w zastępstwie 

klienta: ** 
a) wniosku o ustanowienie, wykreślenie lub 

zmianę hipoteki, 

b) wniosku o wpis zastawu, 
c) deklaracji PCC. 

opłata od każdego 
wniosku, deklaracji 

  10,00 zł + VAT 

2) z tytułu zwiększonego ryzyka kredytowego 

związanego z nieustanowieniem 
wszystkich zabezpieczeń kredytu 

prowizja 
miesięcznie 

(pobierana do dnia 

ustanowienia lub 
uprawomocnienia 

się zabezpieczenia) 

0,1 % 

od kwoty udzielonego kredytu, za każdy 

rozpoczęty miesiąc kredytowania - 
maksymalnie 6 miesięcy 

20,00 zł 

3) sporządzenie w zastępstwie klienta 

wniosku o wykreślenie zastawu z 

Sądowego Rejestru Zastawów ** 

opłata każdorazowo 

  100,00 zł + VAT 

4) sporządzenie w zastępstwie klienta 

wniosku o wykreślenie wpisu hipotecznego 

** 
  50,00 zł + VAT 

5) ponowne wydanie zaświadczenia o 
wygaśnięciu wierzytelności **, *** 

  200,00 zł + VAT 

4. Czynności związane z nienależytym wykonywaniem warunków umowy o kredyt: 

1) opłata za nieterminową spłatę raty kredytu  
pierwszego dnia po 

terminie 

wymagalności raty 

kredytu 

50,00 zł 

2) opłata za nieterminową spłatę odsetek 

kredytu  
 pierwszego dnia po 

terminie 

wymagalności 
odsetek 

50,00 zł 

3) sporządzenie i wysłanie przypomnienia o 

zobowiązaniu wynikającym z umowy, w 

tym o niezrealizowaniu warunków 
dodatkowych oraz o niedostarczeniu 

dokumentów niezbędnych do 

prawidłowego monitorowania sytuacji 
finansowo-ekonomicznej czy przedmiotu 

kredytowania oraz dokumentów 

związanych z zabezpieczeniem  

opłata od każdego 

wezwania 
100,00 zł 

4) nieodnowienie w terminie polisy 

ubezpieczeniowej 
opłata za każdy 

rozpoczęty miesiąc 
opóźnienia 

100,00 zł 

5) wystawienie i doręczenie lub wysłanie 

wezwania do zapłaty dotyczące 1 kredytu 
(w przypadku większej ilości zaległych 

zobowiązań, opłata ulega podwyższeniu o 

50 zł za każdy następny kredyt)  

opłata  od każdego 
wysłanego 

wezwania 

100,00 zł 

6) przeprowadzenie inspekcji u kredytobiorcy 
opłata  

każdorazowo 

do 30 km (w jedną 

stronę) 

200,00 zł 

pow. 30 km 400,00 zł 

7) administrowanie kredytem w sytuacji 

nieregularnej w związku z nieterminową 

spłatą zobowiązań kredytowych 
opłata pobierana 

pierwszego dnia 

każdego miesiąca 
od każdego kredytu 

50,00 zł 

8) wypowiedzenie umowy o kredyt  opłata w dniu 

wypowiedzenia 
500,00 zł 
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5. Czynności związane z windykacją należności: 

1) wysłanie upoważnienia do potrącania 
części wynagrodzenia za pracę 

opłata  

każdorazowo 

100,00 zł 

2) wezwanie do wydania przedmiotu 
przewłaszczenia 300,00 zł 

3) wypełnienie weksla in blanco i wezwanie 

do wykupu weksla  300,00 zł 

6. Pozostałe czynności: 

1) prowizja za rozpatrzenie wniosku i 
podjęcie decyzji kredytowej w dniu 

złożenia kompletnego wniosku  - tryb 

expresowy 

w dniu podpisania 

umowy 

0,5% 

(od kwoty przyznanego kredytu poprzez podwyższenie prowizji przygotowawczej) 

2) opłata z tytułu wydania dokumentu / 
wykonania usługi na wniosek Klienta nie 

uwzględniona w pozostałej części Taryfy opłata każdorazowo 

100 zł - 500 zł 

(uzależniona od stopnia trudności i czasochłonności zrealizowania wniosku - termin 
realizacji i wysokość opłaty ustalana każdorazowo przed wykonaniem usługi) 

*    opłata pobierana wyłącznie od aneksów bezpośrednio związanych z wnioskiem klienta, nie pobiera się opłat za aneksy do dodatkowych umów, sporządzane 
wskutek wnioskowanej zmiany - np. zmiana hipoteki zabezpieczającej kilka wierzytelności 

**   na wniosek klienta bank wystawia fakturę VAT. 
    *** opłata pobierana jest w przypadku udokumentowana wcześniejszego wydania dokumentu 
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Rozdział 6. Prowizje i opłaty od kredytów i pożyczek nie związanych z działalnością rolniczą lub 

gospodarczą udzielanych osobom fizycznym 

L.p. Rodzaj operacji bankowej 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 

Stawka w % lub zł 

podstawowa minimalna 

1. Prowizje i opłaty od kredytów i pożyczek: 

1) odnawialnych  w ROR         

1) opłata administracyjna za przyjęcie wniosku w dniu złożenia wniosku 10,00 zł 

2) 
prowizja przygotowawcza (za rozpatrzenie wniosku 

oraz  przygotowanie i zawarcie umowy) 
w dniu podpisania umowy 

2% 
50,00 zł 

(od kwoty przyznanego kredytu) 

3) 
prowizja z tytułu automatycznego odnowienia kredytu 

na kolejny okres 
w dniu odnowienia 

2% 

50,00 zł  (od kwoty odnawianego 

kredytu) 

2) gotówkowych "Dla Ciebie"         

1) opłata administracyjna za przyjęcie wniosku w dniu złożenia wniosku 10,00 zł 

2) prowizja przygotowawcza (za rozpatrzenie wniosku oraz  przygotowanie i zawarcie umowy) 

Ø  ze spłatą do 12 m-cy 

w dniu podpisania umowy  

 możliwość doliczenia 

prowizji do kwoty kredytu 

5,99%1) 

(od kwoty 

przyznanego 

kredytu) 

100,00 zł 
Ø  ze spłatą do 24 m-cy 6,99%1) 

Ø  ze spłatą do 36 m-cy 7,99%1) 

Ø  ze spłatą pow. 36 m-cy 9,99%1) 

3) opłata za administrowanie kredytem w dniu płatności odsetek 20,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc kredytowania 

3) mieszkaniowych         

1) opłata administracyjna za przyjęcie wniosku w dniu złożenia wniosku 100,00 zł 

2) prowizja przygotowawcza (za rozpatrzenie wniosku 

oraz  przygotowanie i zawarcie umowy) 

płatna w dniu podpisania 
umowy 

od kwoty przyznanego kredytu 

do 50.000 zł  do 100.000 zł  
pow.  

100.000 zł  

min. 300,00 zł 

Ø        ze spłatą do 5 lat 1,25% 1,00% 1,00% 

Ø        ze spłatą do 10 lat 2,00% 1,50% 1,50% 

Ø        ze spłatą do 15 lat 2,50% 2,00% 1,75% 

Ø        ze spłatą do 20 lat 3,00% 2,50% 2,00% 

Ø        ze spłatą pow.20 lat 3,50% 3,00% 2,50% 

3) opłata za administrowanie kredytem w dniu płatności odsetek 20,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc kredytowania 

4) prowizja rekompensacyjna  
(w związku z dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu 

w pierwszych 36 miesiącach kredytowania) w dniu dokonania spłaty 

3%  spłaconej kwoty kredytu 

 (nie wiecej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od 

spłaconej przed terminem części kredytu w okresie roku od 
faktycznej spłaty) 

5) prowizja za gotowość finansową  w dniu uruchomienia 

kolejnej transzy kredytu 

0,2% 

(od kolejnej transzy  kredytu) 

4) pożyczek hipotecznych         

1) opłata administracyjna za przyjęcie wniosku w dniu złożenia wniosku 100,00 zł 

2) prowizja przygotowawcza (za rozpatrzenie wniosku 
oraz  przygotowanie i zawarcie umowy) 

płatna w dniu podpisania 

umowy 
3% 300,00 zł 

3) prowizja rekompensacyjna  

(w związku z dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu 
w pierwszych 36 miesiącach kredytowania) w dniu dokonania spłaty 

3% spłaconej kwoty kredytu 
(nie wiecej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od 

spłaconej przed terminem części kredytu w okresie roku od 

faktycznej spłaty) 

4) opłata za administrowanie pożyczką w dniu płatności odsetek 50,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc kredytowania 

5) prowizja za gotowość finansową  
w dniu uruchomienia 

kolejnej transzy kredytu 

0,20% 

(od kolejnej transzy  kredytu) 

5) konsolidacyjnych         

1) opłata administracyjna za przyjęcie wniosku w dniu złożenia wniosku 100,00 zł 

2) prowizja przygotowawcza (za rozpatrzenie wniosku 
oraz  przygotowanie i zawarcie umowy) 

w dniu podpisania umowy o 
kredyt  

(od kwoty przyznanego 

kredytu) 

5% 300,00 zł 

3) opłata za administrowanie kredytem 
w dniu płatności odsetek 50,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc kredytowania 
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4) prowizja rekompensacyjna  

(w związku z dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu 
w pierwszych 36 miesiącach kredytowania) w dniu dokonania spłaty 

3% spłaconej kwoty kredytu 

(nie wiecej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od 
spłaconej przed terminem części kredytu w okresie roku od 

faktycznej spłaty) 

6) na zakup środków transportu         

1) opłata administracyjna za przyjęcie wniosku w dniu złożenia wniosku 10,00 zł 

2) prowizja przygotowawcza (za rozpatrzenie wniosku oraz  przygotowanie i zawarcie umowy) 

  Ø  ze spłatą do 12 m-cy 

w dniu podpisania umowy  

(od kwoty przyznanego 
kredytu) 

1,50% 

300,00 zł 
  Ø  ze spłatą do 24 m-cy 2,00% 

  Ø  ze spłatą do 36 m-cy 2,50% 

  Ø  ze spłatą pow. 36 m-cy 3,00% 

7) gotówkowych zabezpieczonych kaucją pieniężną       

1) opłata administracyjna za przyjęcie wniosku w dniu złożenia wniosku 10,00 zł 

2) prowizja przygotowawcza  
(za rozpatrzenie wniosku oraz  przygotowanie i 

zawarcie umowy) 

w dniu podpisania umowy  
0,5% 

(od kwoty przyznanego kredytu) 
200,00 zł 

2. Czynności związane ze zmianą umowy kredytowej: 

1) opłata administracyjna za przyjęcie wniosku o 

udzielenie prolongaty w spłacie kredytu 
konsumenckiego lub restrukturyzację zadłużenia 

w dniu złożenia wniosku 100,00 zł 

2) prolongata terminu spłaty kredytu (raty kredytu) lub 
pożyczki konsumenckiej oraz sporządzenie nowego 

harmonogramu spłaty lub zrestrukturyzowanie 

zadłużenia 

prowizja w dniu podpisania 

aneksu  

5% 

(od kwoty prolongowanej) 
200,00 zł 

3) zwiększenie limitu kredytu w ROR prowizja w dniu podpisania 

aneksu  

2,0% 

(od kwoty zwiększającej limit) 
200,00 zł 

4) opłata administracyjna za złożenie wniosku dot. 

zmiany warunków kredytowania w trakcie trwania 
umowy o kredyt 

w dniu złożenia wniosku 100,00 zł 

5) zmiana oprocentowania na wniosek klienta w trakcie 
trwania umowy o kredyt 

opłata każdorazowo 

200,00 zł 

6) zmiana zabezpieczenia kredytu na wniosek klienta w 

trakcie trwania umowy o kredyt 300,00 zł 

7) sporządzenie aneksu do umowy o kredyt lub umowy 
zabezpieczenia2) 50,00 zł 

8) sporządzenie dodatkowej oceny zdolności kredytowej, 

umów lub aneksów w związku z przejęciem zadłużenia 
prowizja każdorazowo 

w dniu podpisania 
umowy/aneksu 

1% 

(od kwoty przejmowanego 
długu) 

100,00 zł 

3. Wydanie na wniosek klienta: 

1) zaświadczenia o posiadaniu / nie posiadaniu zdolności 

kredytowejj 4) 

opłata każdorazowo 

  300,00 zł + VAT 

2) zaświadczenia stwierdzającego zadłużenie z tytułu 

kredytów bankowych, innych tytułów lub, że klient nie 

figuruje jako dłużnik 4) 
  100,00 zł + VAT 

3) odpisu / kopii umowy o kredyt 4)   100,00 zł + VAT 

4) zaświadczenia o udzielonym kredycie w celu 

przedłożenia w Kancelarii Notarialnej 4)   50,00 zł + VAT 

5) zezwolenia na bezciężarowe odłączenie działki z księgi 

wieczystej z wpisaną hipoteką na rzecz Banku (opłata 

od każdej działki) 
300,00 zł 

4. Czynności związane z nienależytym wykonywaniem warunków umowy o kredyt: 

1) wystawienie i doręczenie lub wysłanie upomnienia / 
wezwania do zapłaty  

opłata  od każdego 
wysłanego upomnienia / 

wezwania  
15,00 zł   

5. Czynności związane z zabezpieczeniem spłaty kredytu: 

1) sporządzenie w zastępstwie klienta wniosku o 

wykreślenie zastawu z Sądowego Rejestru Zastawów 4) 

opłata każdorazowo 

  50,00 zł + VAT 

2) sporządzenie w zastępstwie klienta wniosku o 
wykreślenie wpisu hipotecznego 4)   50,00 zł + VAT 
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3) ponowne wydanie zaświadczenia o wygaśnięciu 

wierzytelności zabezpieczonej hipoteką lub zastawem 3) 

4) 
  100,00 zł + VAT 

1)  w przypadku emerytów i rencistów samodzielnie ubiegających się o kredyt zwiększamy  prowizję przygotowawczą o (wiek kredytobiorcy - 65) p.p. np. wiek 
kredytobiorcy ur.20.12.1945 w maju 2020 r. wynosi 75 lat stąd jeżeli odstępujemy od poręczenia  to wówczas prowizje przygotowawczą zwiększamy  o (75-

65) p.p. tj. 10 p.p. 
 

2) opłata pobierana wyłącznie od aneksów bezpośrednio związanych z wnioskiem klienta, nie pobiera się opłat za aneksy do dodatkowych umów, sporządzane 

wskutek wnioskowanej zmiany - np. zmiana hipoteki zabezpieczającej kilka wierzytelności  

3) opłata pobierana jest w przypadku udokumentowana wcześniejszego wydania dokumentu 

4) na wniosek klienta bank wystawia fakturę VAT. 
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DZIAŁ V. Pozostałe opłaty 

Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania prowizji/opłat STAWKA OBOWIĄZUJĄCA1)  
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA  

dla Oddziału w Wyrzysku2) 

1. Wpłaty gotówkowe: 

 od jednej wpłaty/jednego 

rachunku 

    

  a) na rachunki bankowe w banku (za wyjątkiem wpłat własnych)  0,6% min. 10,00 zł 0,6% min. 5,00 zł 

  b) na rachunki bankowe w innych bankach  0,6% min. 10,00 zł 0,6% min. 5,00 zł 

  c) realizowane w systemie SORBNET 20,00 zł 20,00 zł 

2. Wpłaty gotówkowe:     

1) na rachunki Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim 0,6% min. 10,00 zł 0,6% min. 10,00 zł 

2) na rachunki Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku 0,70 zł 0,70 zł 

3) 
na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dokonywane przez mikroprzedsiębiorców 
10,00 zł 10,00 zł 

4) na działalność pożytku publicznego (pochodzące ze zbiórek publicznych) bez prowizji bez prowizji 

5) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych na rachunki prowadzone w Banku bez prowizji bez prowizji 

3. 
Wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki bankowe w innych bankach (realizowane na zlecenie Klienta w trybie 

przyspieszonym - przyjęte do godz. 11:00). 
1% min. 10,00 zł 1% min. 10,00 zł 

1) Dotyczy wszystkich Placówek za wyjątkiem Oddziału w Wyrzysku 

2) Stawki obowiązują od 12.05.2020 r.
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Rozdział 2. Inne czynności wykonywane przez Bank  

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Depozyty       

1) Przyjęcie depozytu do przechowania: klucze, papiery wartościowe (bony oszczędnościowe, akcje, obligacje itp.) opłata jednorazowo 100,00 zł (za każdy depozyt)  + VAT 

2) 
Przechowywanie depozytu 
Uwaga: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, zabezpieczenie kredytu 

itp. 

opłata rocznie  
10,00 zł (za każdy rozpoczęty 

miesiąc) 
 + VAT 

3) Przyjęcie do depozytu i przechowywanie dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu w Banku (weksle, karty pojazdu) opłata jednorazowo 10,00 zł   

2. Wypłaty dokonywane z konta "zlecenia do wypłaty". 
prowizja od kwoty 

wypłaty 
1% min 5,00 zł   

3. 

Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających: liczenia lub sortowania lub paczkowania  

Uwaga: prowizji nie pobiera się:                                                                                                                                                          
- jeżeli zamianie podlega nie więcej niż 10 szt. znaków pieniężnych 

- od posiadaczy rachunków w Banku. 

opłata każdorazowo 0,50% min. 20,00 zł   

4. Za zastrzeżenie:       

1) dokumentu tożsamości Klienta Banku opłata każdorazowo bez opłat   

2) dokumentu tożsamości osoby niebędącej Klientem Banku  opłata każdorazowo 20,00 zł  + VAT 

  Uwaga: osoba będąca Klientem Banku to osoba, z którą BS Więcbork dokonuje czynności (świadczy usługi) zgodnie z zakresem swojego działania 

5. Sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku, gdy:       

  a) Klient określi datę dokonania operacji opłata każdorazowo 20,00 zł  + VAT 

  b) Klient nie określi daty operacji opłata każdorazowo 100,00 zł  + VAT 

6. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego na komputerze Klienta. opłata każdorazowo 89,00 zł plus koszty dojazdu   

7. 
Sporządzenie dowodu wpłaty w zastępstwie Klienta (dotyczy wpłat kasowych na rachunki prowadzone w BS Więcbork oraz na rachunki w innych 

bankach). 
opłata każdorazowo* 1,00 zł   

8. 

Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową (sądom za poszukiwanie rachunków w sprawach cywilnych 

o podział majątku wspólnego oraz o spadek; organom skarbowym; osobom fizycznym dysponującym postanowieniem sądu o nabyciu spadku po osobie, 

na której nazwisko poszukuje się rachunku). 

za każde przekazanie 50,00 zł  + VAT 

9. 
Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie osobie poszukującej własnych rachunków  zbiorczej informacji o jej rachunkach w bankach oraz 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. 
za każde przekazanie  50,00 zł  + VAT 

10. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia**. 
opłata od każdego 

spadkobiercy 
30,00 zł  + VAT 

11. Opłata za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o zamknięciu rachunku bankowego (ROR, RB, pomocniczego). opłata każdorazowo 50,00 zł  + VAT 

12. Ustanowienia, zmianę lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci. 
opłata od każdej 

dyspozycji 
15,00 zł   

* nie dotyczy "wpłat własnych" na rachunki Klientów Banku                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

** dotyczy osób fizycznych, rolników, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
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DZIAŁ VI. Usługi w zakresie wydawania i obsługi kart płatniczych 

Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych  

Karty wydawane do rachunku (debetowe): 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

MasterCard 

zbliżeniowa 

(w tym młodzieżowa1)) 

Visa zbliżeniową  

(w tym 

młodzieżowa1)) 

1. Wydanie karty płatniczej dla: 

za każdą kartę 

    

a) posiadacza rachunku 5,00 zł 5,00 zł 

b) współposiadacza rachunku 5,00 zł 5,00 zł 

c) osoby wskazanej   5,00 zł 5,00 zł 

d) * do "Konta 500+" dla posiadacza rachunku             
za pierwszą wydaną 

kartę  
0,00 zł 

2. 
Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej lub duplikatu w 

przypadku uszkodzenia 
za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 

3. Wznowienie karty płatniczej: 

za każdą kartę 

    

1) Pakiet STANDARD, SENIOR, KOMFORTOWY2), 500+ 4,50 zł 4,50 zł 

2) Pakiet JUNIOR i MŁODZIEŻOWY 0,00 zł 0,00 zł 

4. Zastrzeżenie karty płatniczej każdorazowo bez opłat bez opłat 

5. Obsługa karty debetowej (opłata miesięczna) 

miesięcznie 

    

1) Pakiet STANDARD, SENIOR, KOMFORTOWY 1,30 zł 1,30 zł 

2) Pakiet JUNIOR i MŁODZIEŻOWY, 500+3) 0,00 zł 0,00 zł 

  Uwaga: nie pobiera się opłaty za obsługę karty debetowej od momentu wypowiedzenia umowy rachunku do dnia jego zamknięcia. 

6. 

Zmiana parametrów karty (bez względu na ilość posiadanych kart): 

(zmiana parametrów w okresie użytkowania karty; opłaty nie pobiera się 
przy wydaniu karty)       

1) zwiększenie na wniosek Klienta  

każdorazowo 

    

  a) limitów operacji gotówkowych 5,00 zł 5,00 zł 

  b) limitów operacji bezgotówkowych 5,00 zł 5,00 zł 

2) 
zwiększenie na wniosek Klienta limitu wypłat gotówki powyżej 2.000,00 

zł (za każde 100,00 zł) 
miesięcznie 0,50 zł 0,50 zł 

7. Wypłata gotówki : 

naliczana od 

wypłacanej kwoty, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji   

    

1) 
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych Banków 
Spółdzielczych 

bez opłat bez opłat 

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS*) 1,50 zł 1,50 zł 

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 2,00 zł 2% min. 5,00 zł 

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

POS)* 
3% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 

5a) w bankomatach za granicą na terenie EOG 2,00 zł 2% min. 5,00 zł 

5b) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 

  * pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 

8. 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG) 

naliczana od 

wypłaconej kwoty 
2,00 zł 2% min. 5,00 zł 
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9. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji   

0,60 zł bez opłat 

10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 10,00 zł 

11. Zmiana PIN w bankomatach:       

1) banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 3,50 zł 

2) innych niż wymienione w pkt 1).   7,00 zł 7,00 zł 

12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach 

za każde sprawdzenie 

    

1) banków SGB bez opłat bez opłat 

2) innych niż wymienione w pkt 1). 1,00 zł 1,00 zł 

13. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych i wysłanie na:       

1) adres mailowy 
miesięcznie 

0,00 zł 0,00 zł 

2) adres do korespondencji 2,58 zł 2,58 zł 

14. 
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych  

i wysłanie na: 
      

1) adres mailowy 
za każde zestawienie 

0,00 zł 0,00 zł 

2) adres do korespondencji 2,58 zł 2,58 zł 

15. 
Ekspresowe przesłanie karty lub nr PIN (dostarczenie w ciągu  

3 dni roboczych) 
za każdą przesyłkę 

do wysokości faktycznie poniesionych przez 

Bank kosztów nie więcej niż 60,00 zł 

16. Transakcja bezgotówkowa: 

 - 

    

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez prowizji bez prowizji 

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG bez prowizji bez prowizji 

3) 
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 
bez prowizji bez prowizji 

17. 
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą 

Visa w walucie innej niż PLN  

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 
dniu rozliczenia 

operacji 

nie dotyczy 3% 

1) Karty młodzieżowe dostępne są wyłącznie w pakiecie "JUNIOR" i "MŁODZIEŻOWY". 

2) Pakiet dostępny w Oddziale w Chojnicach i w Oddziale w Wyrzysku. 

3) Uwaga: opłata za użytkowanie karty wynosi 0,00 zł pod warunkiem rozliczenia i zaksięgowania na tym samym rachunku minimum 2 transakcji 
bezgotówkowych w miesiącu poprzedzającym naliczanie opłaty. W przypadku nie spełnienia warunku miesięczna opłata za użytkowanie karty wynosi 5,00 zł. 

4) Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.  

 

Karty przedpłacone: 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 

karta bez funkcji 

zbliżeniowej 

MasterCard 

1. Wydanie karty płatniczej i numeru PIN (dotyczy wszystkich pakietów) za każdą kartę 25,00 zł 

2. 
Zasilenie rachunku karty  - bez opłat 

3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty  - 30,00 zł 

4. Zastrzeżenie karty  - bez opłat 

5. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 

6. Obsługa karty debetowej (opłata miesięczna)  - bez opłat 

7. Zmiana PIN w bankomacie: 
za każdą zmianę 

  

1) sieci SGB 4,50 zł 
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2) innych, niż wskazane w pkt. 1) 7,00 zł 

8. 
Wypłata gotówki: 

naliczana od 

wypłaconej kwoty, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

  

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 
bez opłat 

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS1) 1,50 zł 

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1) 2,00 zł 

4) 
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) (przy użyciu terminala POS1)) 3% min. 4,50 zł 

5a) 
w bankomatach za granicą na terenie EOG 2,00 zł 

5b) 
w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 4,50 zł 

9. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 

(na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 

naliczana od 
wypłaconej kwoty 

2,00 zł 

10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 2,58 zł 

11. Transakcje bezgotówkowe: 

 - bez prowizji 

1) dokonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) dokonywane poza terytorium państw członkowskich EOG2) 

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 

1) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 

2) Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.  

 

Karty kredytowe: 
  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard / Visa MasterCard Gold 

1. Wydanie karty płatniczej: 

za każdą kartę 

    

1) głównej 55,00 zł 75,00 zł 

2) dołączonej 55,00 zł 75,00 zł 

2. 
Obsługa karty kredytowej (opłata niepobierana w pierwszym roku 

użytkowania pierwszej karty) 

rocznie, z góry za każdy 

rok ważności karty 

(pierwszej  

i wznowionych) 

55,00 zł 150,00 zł1) 

3. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej za każdą kartę 55,00 zł 55,00 zł 

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł bez opłat 

5. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł bez opłat 

6. Wznowienie karty za każdą kartę 55,00 zł bez opłat 

7. Zastrzeżenie karty  - bez opłat bez opłat 

8. Wypłata gotówki: 

za każdą wypłatę 

naliczana od wypłaconej 

kwoty, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

    

1) 
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych Banków 
Spółdzielczych 

3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS2)) 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1) 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 

4) 
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) (przy użyciu terminala 
POS2) 

3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 

5) w bankomatach za granicą 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 

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

10. Zmiana limitu kredytowego każdorazowo bez opłat bez opłat 

11. Minimalna kwota do zapłaty 

naliczana zgodnie  
z regulaminem 

funkcjonowania kart 

kredytowych i umową 

5% min. 50,00 zł 5% min. 50,00 zł 

12. Zestawienia transakcji płatniczych: 

za każde zestawienie 

    

1) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych bez opłat bez opłat 

2) 
ponowne sporządzenie i przesłanie zestawienia transakcji 

płatniczych na życzenie Klienta 
2,58 zł 2,58 zł 

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

148 EUR 4) 

14. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy 
równowartość  

95 EUR 4) 

15. 
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą 

Visa w walucie innej niż PLN 
  3% (dotyczy kart Visa)  - 

1)Opłata naliczana: 
1) po roku uzależniona od kwoty dokonanych transakcji – opłata nie jest pobierana jeśli w ciągu roku klient dokona transakcje bezgotówkowe na kwotę 24 tys. zł. 

2) z dołu, po każdym roku ważności karty (pierwszej i wznowionych), naliczana za każdą kartę, 
2) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
3) Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku SA z dnia rozliczenia płatności. 
4) Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku SA z dnia rozliczenia płatności. 
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Rozdział 2. Karty dla Klientów instytucjonalnych  

Karty wydane do rachunku (debetowe): 

L. p. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

I II III IV 

Visa Business 

zbliżeniowa 

MasterCard 

Business 

zbliżeniowa 

Visa Business 

Electron 1) 

Visa Business 

Electron 

payWave 2) 

1. Wydanie  karty dla: 

za każdą kartę 

    

nie dotyczy nie dotyczy 

1) Pakiet FIRMA     

  a) pierwszej 10,00 zł 10,00 zł 

  b) kolejnej 10,00 zł 10,00 zł 

2) Pakiet BIZNES     

  a) pierwszej 10,00 zł 10,00 zł 

  b) kolejnej 10,00 zł 10,00 zł 

3) Pakiet AGRO     

  a) pierwszej 10,00 zł 10,00 zł 

  b) kolejnej 10,00 zł 10,00 zł 

4) Pakiet BUDŻET     

  a) pierwszej 10,00 zł 10,00 zł 

  b) kolejnej 10,00 zł 10,00 zł 

5) Pakiet  NON PROFIT     

  a) pierwszej 10,00 zł 10,00 zł 

  b) kolejnej 10,00 zł 10,00 zł 

  Uwaga: Zarząd może podjąć decyzję o obniżeniu opłaty 
  

    

2. 
Wydanie nowej karty  w miejsce uszkodzonej lub 

utraconej: 
za każdą kartę 

    

w miejsce karty 

uszkodzonej lub 
utraconej wydana 

zostanie karta 

Visa Business 
zbliżeniowa   

1) uszkodzonej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

2) utraconej 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

3. Wznowienie karty dla: 

za każdą kartę 

    w miejsce 

poprzedniej karty 
wydana zostanie 

karta Visa 

Business 
Electron 

PayWave z 

profilem opłat 
jak w kolumnie 

IV 

  

1) Pakiet FIRMA 15,00 zł 15,00 zł 6,50 zł 

2) Pakiet BIZNES 15,00 zł 15,00 zł 6,50 zł 

3) Pakiet AGRO 15,00 zł 15,00 zł 6,50 zł 

4) Pakiet BUDŻET 15,00 zł 15,00 zł 6,50 zł 

5) Pakiet NON PROFIT 15,00 zł 15,00 zł 6,50 zł 

  
Uwaga: Zarząd może podjąć decyzję o obniżeniu opłaty 

      

4. Zastrzeżenie karty każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 

miesięcznie 

    

1,90 zł 

1) Pakiet FIRMA 2,00 zł 2,00 zł 

2) Pakiet BIZNES 2,00 zł 2,00 zł 

3) Pakiet AGRO 2,00 zł 2,00 zł 

4) Pakiet BUDŻET 2,00 zł 2,00 zł 

5) Pakiet NON PROFIT 2,00 zł 2,00 zł 

  Uwaga: nie pobiera się opłaty za użytkowanie karty od momentu wypowiedzenia umowy rachunku do dnia jego zamknięcia. 

6. 
Zwiększenie na wniosek Klienta  limitu wypłat gotówki 

powyżej 2.000,00 zł (za każde 100,00 zł) 
miesięcznie 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

7. 
Zmiana parametrów karty (bez względu na ilość 

posiadanych kart)                              
każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

8. Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia 
operacji 

        

1) 

w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku 

Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków 

Spółdzielczych 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy użyciu 

terminala POS)* 
1,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 1,50 zł 
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3) 
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 2% min. 5,00 zł 3% min. 3,50zł 3% min. 3,50 zł 

3% min. 

3,50 zł 

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

terminala POS)* 
2% min. 5,00 zł 3% min. 3,50zł 3% min. 3,50 zł 

3% min. 

3,50 zł 

5a) 
w bankomatach za granicą na terenie EOG 2% min. 5,00 zł 3% min. 3,50zł 3% min. 3,50 zł 

3% min. 

3,50 zł 

5b) 
w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50zł 3% min. 4,50 zł 

3% min. 

4,50 zł 

6) w ramach usługi cash back bez opłat 1,30 zł 0,60 zł 0,60 zł 

  * pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 

9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy PIN 10,00 zł 6,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

10. 
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie 
w ciągu 3 dni) 

za każdą przesyłkę 
do wysokości faktycznie poniesionych przez Bank kosztów nie więcej niż 

60,00 zł 

11. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę         

1) banków SGB 
 3,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 

2) innych niż wskazane w pkt 1)   7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

12. Sprawdzenie salda rachunków w bankomatach:           

1) banków SGB 
za każde 

sprawdzenie 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2) innych niż wskazane w pkt 1).  1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

13. Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

14. 
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie 

Klienta 

za każde 

zestawienie 
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

15. 
Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania 

wezwania z Oddziału Banku 

po upływie 
terminu 

50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

16. Transakcje bezgotówkowe  - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

17. 
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji 

dokonanej kartą Visa w walucie innej niż PLN 
  3% bez opłat 3% 3% 

1) Karty Visa Business Electron zostały wycofane z oferty Banku od 01.03.2019 r. 

2) Dotyczy kart Visa Business Electron payWave wznowionych w zamian za karty Visa Electron Business; profil opłat określonych w pkt. 3 i 5 dla wznowionych kart 
obowiązuje tylko przez okres pierwszego wznowienia tj. przez 4 lata; po okresie pierwszego wznowienia obowiązują wszystkie opłaty jak w kolumnie I Visa Business 

Electron PayWave. 

Karty świadczeniowe: 

L. 

p. 
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

MasterCard 

1. Wydanie karty i PIN jednorazowo wg indywidualnych stawek 

2. Zasilenie rachunku karty każdorazowo wg indywidualnych stawek 

3. Zastrzeżenie karty każdorazowo bez opłat 

4. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) miesięcznie wg indywidualnych stawek 

5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej każdorazowo bez opłat 

6. Transakcje bezgotówkowe każdorazowo bez prowizji 

7. Wydanie nowego numeru PIN za każdy PIN 6,00 zł 

Karty przedpłacone: 

L. 

p.  
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

MasterCard 

1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł 

2. Zmiana PIN w bankomatach: 

za każdą zmianę 

  

1) banków SGB 4,50 zł 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 

3. Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji 

  

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

spółdzielczych 
bez opłat 

2) w kasach banków SGB* 1,50 zł 

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1) 2,00 zł 

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

naliczana od wypłacanej 

kwoty 

3% min. 4,50 zł 

5a) w bankomatach za granicą na terenie EOG 2,00 zł 

5b) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 4,50 zł 

4. Wydanie nowego numeru PIN za każdy PIN 6,00 zł 
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Karty chargé: 

L. 

p. 
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 

Tryb pobierania 

opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

MasterCard Business MasterCard Business Gold 

1. Wydanie karty dla: 

za każdą kartę 

    

1) Pakiet FIRMA:     

  a) pierwszej 80,00 zł 350,00 zł 

  b) kolejnej 70,00 zł 350,00 zł 

2) Pakiet BIZNES:     

  a) pierwszej 80,00 zł 350,00 zł 

  b) kolejnej 70,00 zł 350,00 zł 

3) Pakiet AGRO:     

  a) pierwszej 80,00 zł 350,00 zł 

  b) kolejnej 70,00 zł 350,00 zł 

4) Pakiet BUDŻET:     

  a) pierwszej 80,00 zł 350,00 zł 

  b) kolejnej 70,00 zł 350,00 zł 

5) Pakiet NON PROFIT:     

  a) pierwszej 80,00 zł 350,00 zł 

  b) kolejnej 70,00 zł 350,00 zł 

2. Wydanie nowej karty w miejsce: 

za każdą kartę 

    

1) uszkodzonej 20,00 zł 20,00 zł 

2) utraconej 80,00 zł 300,00 zł 

3. Wznowienie karty dla: 

za każdą kartę 

    

1) Pakiet Firma 40,00 zł 350,00 zł 

2) Pakiet BIZNES 40,00 zł 350,00 zł 

3) Pakiet AGRO 20,00 zł 300,00 zł 

4) Pakiet BUDŻET 40,00 zł 350,00 zł 

5) Pakiet NON PROFIT 40,00 zł nie dotyczy 

  Uwaga: Zarząd może podjąć decyzję o obniżeniu opłaty 

4. Zastrzeżenie karty każdorazowo bez opłat bez opłat 

5. Użytkowanie karty miesięcznie 2,00 zł bez opłat 

6. Zmiana parametrów karty (bez względu na ilość posiadanych kart) za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 

7. Opłata za wypłatę gotówki:       

1) 
w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej 

Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 

każdorazowo 

2,00% 2,00% 

2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej** 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł 

4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2) 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 

5a) w bankomatach za granicą na terenie EOG 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł 

5b) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 

6) w ramach usługi cashback 0,60 zł 0,60 zł 

  * pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 

8. Wydanie nowego  numeru PIN za każdy PIN 10,00 zł 10,00 zł 

9. Zmiana PIN w bankomatach: 

za każdą zmianę 

    

1) sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 

2) innych niż wskazane w pkt. 1) 7,00 zł 7,00 zł 

10. Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta (opłata miesięczna) miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 

11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 

12. 
Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z 

Oddziału 

po upływie 

terminu 
50,00 zł 50,00 zł 

13. Transakcje bezgotówkowe każdorazowo bez opłat bez opłat 

14. 
Za miesięczne rozliczenie transakcji bezgotówkowych i pobrania 

gotówki (miesięcznie): 
miesięcznie 

    

1) w kraju   1% 1% 

2) za granicą  1% 1% 
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15. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia  

naliczana w dniu 
rozliczenia, 

pobierana po 

wpływie 
środków na 

rachunek 

50,00 zł 100,00 zł 

16. 
Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach 

określonych w umowie o kartę 

za każde 
upomnienie/ 

wezwanie 

10,00 zł 10,00 zł 

17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju 

równowartość w złotych 150 

USD*) plus koszty operacyjne 
MasterCard  

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  

równowartość w złotych 95 
USD*) plus koszty operacyjne 

MasterCard  

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

Karty kredytowe: 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard 

1. Wydanie  karty: 

za każdą kartę 

  

1) głównej 75,00 zł 

2) dołączonej 75,00 zł 

2. Opłata roczna (opłata pobierana od drugiego roku użytkowania karty) 

rocznie z góry za każdy 

rok ważności karty 

(pierwszej i 

wznowionych) 

75,00 zł 

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za wydanie karty 75,00 zł 

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każde wydania 35,00 zł 

5. Wznowienie karty każdorazowo 55,00 zł 

6. Zastrzeżenie karty każdorazowo bez opłat 

7. Opłata za wypłatę gotówki: 
  

4% min. 10,00 zł 

1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i 

zrzeszonych Banków Spółdzielczych   
4% min. 10,00 zł 

2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej każdorazowo 4% min. 10,00 zł 

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1   4% min. 10,00 zł 

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2   4% min. 10,00 zł 

5) za granicą   4% min. 10,00 zł 

8. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 

9. Wydanie nowego numeru PIN za każde wydanie 10,00 zł 

11. Zmiana limitu kredytowego za każdą zmianę bez opłat 

12. Minimalna kwota do zapłaty każdorazowo 5% min. 50,00 zł 

13. 
Opłata za wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia - w przypadkach określonych w 

umowie o kartę 
za każde wezwanie 100,00 zł 

14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł 
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DZIAŁ VIA. Usługi w zakresie wydawania i obsługi kart płatniczych 

Rozdział 1. Instrumenty płatnicze dla Klientów indywidualnych  

Lp 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:     

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 
za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

0,00 zł 

2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 0,00 zł 

3) w bankomatach za granicą nie dotyczy  

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 
0,00 zł 

5. Krajowa transakcja płatnicza 
za każdą transakcję, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 
bez opłat 

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każda zmianę limitu bez opłat 

 

Rozdział 2. Instrumenty płatnicze dla Klientów instytucjonalnych  

 

Lp 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:     

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 
za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

0,00 zł 

2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 0,00 zł 

3) w bankomatach za granicą nie dotyczy  

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 
0,00 zł 

5. Krajowa transakcja płatnicza 
za każdą transakcję, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 
bez opłat 

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każda zmianę limitu bez opłat 
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DZIAŁ VII. Produkty i usługi wycofane z oferty Banku 

Rachunki oszczędnościowe a`vista PLN_(Książeczki z wkładami płatnymi na każde żądanie) 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania  prowizji 

/opłat 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych a`vista :     

1) otwarcie rachunku opłata jednorazowa bez opłat 

2) prowadzenie rachunku opłata miesięczna  bez opłat 

  uwaga: minimalna kwota na rachunku: 50,00 zł      

2. Wpłata gotówki 

opłata w dniu realizacji 
dyspozycji od kwoty 

transakcji 

bez opłat 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku 

prowizja w dniu realizacji 
dyspozycji od kwoty 

transakcji 

bez prowizji 

3a. Awizowanie wypłat:     

  a) zamówienie i nieodebranie zamówionej gotówki 
prowizja naliczana od kwoty 

zamówionej gotówki 
3,00% 

  b) zamówienie i wypłata wyższej lub niższej kwoty zamówionej gotówki 
prowizja naliczana od 
różnicy w stosunku do 

zamówionej kwoty gotówki 

3,00% 

4. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe: 

w dniu realizacji dyspozycji 

  

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł   

  a) na rachunki prowadzone w Banku 
9,00 zł 

  b) na rachunki prowadzone w innych bankach 9,00 zł 

  c) realizowane w systemie SORBNET 25,00 zł 

2) w kwocie od 1.000.000,00 zł (przelewy realizowane w systemie SORBNET) 20,00 zł 

5. Przygotowanie i wydanie książeczki do rachunku opłata każdorazowo 5,00 zł 

6. Wystawienie nowej książeczki w zamian utraconej (duplikat) opłata każdorazowo 10,00 zł 

7. Umorzenie utraconej książeczki  opłata każdorazowo 15,00 zł 

8. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) opłata każdorazowo 20,00 zł 

9. 

Ustanowienie/zmiana Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem 

oszczędnościowym  

a 'vista 
uwaga: opłaty nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy 

opłata każdorazowo 20,00 zł 

10. 
Ustanowienie/zmiana/odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w 

sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 
opłata od każdej dyspozycji 15,00 zł 

11. 
Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub aktu 

notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia 
opłata od każdego 

spadkobiercy 
30,00 zł + VAT 

12. 

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 
Uwaga: opłata nie jest pobierana jeżeli przekształcenie rachunku wspólnego na 

indywidualny spowodowane jest śmiercią jednego ze współposiadaczy rachunku) 

opłata każdorazowo 30,00 zł 

 

Karty debetowe dla Klientów indywidualnych 
 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Visa Electron 

"młodzieżowa" 1) 
Visa Electron 2) Maestro 3) 

1. 
Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce 

utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia 
za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 



55 

w przypadku uszkodzenia 
lub utraty karty Visa 

Electron "młodzieżowa" 

Bank wznowi kartę tego 
samego rodzaju tylko w 

przypadku, gdy będzie 

posiadał zapas na ten 
rodzaj karty; w przypadku 

braku ww. rodzaju karty 

zamówiona i wydana 
zostanie karta Visa z 

funkcją zbliżeniową 

w przypadku 

uszkodzenia lub utraty 

karty Visa Electron 

Bank wznowi kartę tego 

samego rodzaju tylko w 

przypadku, gdy będzie 
posiadał zapas na ten 

rodzaj karty; w 

przypadku braku ww. 
rodzaju karty 

zamówiona i wydana 

zostanie karta Visa z 
funkcją zbliżeniową 

w przypadku 
uszkodzenia lub utraty 

karty zamówiona 

zostanie karta 
Mastercard z funkcją 

zbliżeniową  

2. Wznowienie karty płatniczej: 

za każdą kartę 

      

1) Pakiet JUNIOR i MŁODZIEŻOWY 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

  
Pakiet STANDARD, SENIOR, KOMFORTOWY4), 

500+ 
4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 

    

Uwaga: opłata dotyczy kart wydanych do 
31.05.2018 r.; w przypadku wznawiania karty Visa 

Electron "młodzieżowa" i Visa Electron wydana 

zostanie karta Visa z funkcją zbliżeniową 

Uwaga: opłata dotyczy 
kart wydanych do 

28.02.2018 r.; w 
przypadku wznawiania 

karty Maestro wydana 

zostanie karta 
Mastercard z funkcją 

zbliżeniową 

3. Zastrzeżenie karty płatniczej każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat 

4. Obsługa karty debetowej (opłata miesięczna) 

miesięcznie 

      

1) Pakiet JUNIOR i MŁODZIEŻOWY 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2) Pakiet STANDARD, SENIOR, KOMFORTOWY nie dotyczy 1,30 zł 1,30 zł 

3) Pakiet 500+ 0,00 zł5) 0,00 zł5) 0,00 zł5) 

  

Uwaga: nie pobiera się opłaty za obsługę karty 
debetowej od momentu wypowiedzenia umowy 

rachunku do dnia jego zamknięcia. 

        

5. 

Zmiana parametrów karty (bez względu na ilość 

posiadanych kart): 

(zmiana parametrów w okresie użytkowania karty; 

opłaty nie pobiera się przy wydaniu karty) 

        

1) 
zwiększenie na wniosek Klienta limitów operacji 

bezgotówkowych 
każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

2) zwiększenie na wniosek Klienta limitu wypłat 

gotówki powyżej 2.000,00 zł (za każde 100,00 zł) miesięcznie 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

6. Wypłata gotówki : 

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 
rozliczenia operacji  

naliczana od 

wypłacanej kwoty 

      

1) 

w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz 
Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków 

Spółdzielczych 

bez opłat bez opłat bez opłat 

2) 
w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy użyciu 
terminala POS*) 

1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt. 1 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

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

3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zl 

5) w bankomatach za granicą na terenie EOG6) 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

6) w bankomatach za granicą poza terenem EOG6) 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 

  * pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 

7. 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu 

karty debetowej do płatności gotówkowych (na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG6)) 

naliczana od 

wypłacanej kwoty 
2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

8. Wypłata gotówki w ramach usługi cashback 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 

9. Wydanie nowego numeru PIN  za każdy numer PIN 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

10 Zmiana PIN w bankomatach:         

1) banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 
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2) innych niż wskazane w pkt 1)   7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

11 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach 

za każde sprawdzenie 

      

1) banków SGB bez opłat bez opłat bez opłat 

2) innych niż wskazane w pkt 1) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

12 
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych  

i wysłanie na: 

miesięcznie 

      

1) adres mailowy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2) adres do korespondencji 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 

13 
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji 

płatniczych i wysłanie na: 

za każde zestawienie 

      

1) adres mailowy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2) adres do korespondencji 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 

14 
Ekspresowe przesłanie karty lub nr PIN 

(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 
za każdą przesyłkę 

do wysokości faktycznie poniesionych przez Bank kosztów  

nie więcej niż 60,00 zł 

15 Transakcja bezgotówkowa 

 - 

      

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

2) 
dokonywana poza terytorium państw członkowskich 
EOG6) 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

3) 

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności bezgotówkowych (na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG6))  

bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

16 
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji 

dokonanej kartą Visa w walucie innej niż PLN  
  3% 3% bez prowizji 

1) Dotyczy kart Visa Electron "młodzieżowa" wydanych przez Bank do 31.05.2018 r. Po tym czasie Bank wydaje karty tylko z funkcją zbliżeniową Visa Electron payWave 

"młodzieżowa". 
2) Dotyczy kart Visa Electron wydanych przez Bank do 31.05.2018 r. Po tym czasie Bank wydaje karty tylko z funkcją zbliżeniową Visa Electron payWave. 

3) Dotyczy kart Maestro wydanych przez Bank do 28.02.2018 r. Po tym czasie Bank wydaje kartę tylko z funkcją zbliżeniową MasterCard. 

4) Pakiet dostępny w Oddziale w Chojnicach i w Oddziale w Wyrzysku. 

5) Opłata za użytkowanie karty wynosi 0,00 zł pod warunkiem rozliczenia i zaksięgowania na tym samym rachunku minimum 2 transakcji bezgotówkowych w miesiącu 
poprzedzającym naliczanie opłaty. W przypadku nie spełnienia warunku miesięczna opłata za użytkowanie karty wynosi 5,00 zł. 
6) Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym.  
 

Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) założonych w Filii Białośliwie 

  
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 

Tryb pobierania 

prowizji/opłat 

Dla F/Białośliwie 

PAKIET STANDARD PAKIET SENIOR 
  

1. Otwarcie rachunku płatniczego opłata jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego 

opłata miesięczna 5,00 zł 5,00 zł   Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku od 
momentu wypowiedzenia umowy rachunku do dnia zamknięcia 

rachunku.                                                                                                                                                                                                                        

3. Wpłata gotówki 
opłata w dniu realizacji 

dyspozycji od kwoty 

transakcji 

    

  a) dokonywana na rachunek w placówce Banku bez opłat bez opłat 

  b) dokonywana we wpłatomacie bez opłat bez opłat 

4. 
Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce 

Banku 

prowizja w dniu 

realizacji dyspozycji od 

kwoty transakcji 

bez prowizji bez prowizji 

4a. Awizowanie wypłat:       

  a) zamówienie i nieodebranie zamówionej gotówki 

prowizja naliczana od 

kwoty zamówionej 
gotówki 

3,00% 3,00% 

  
b) zamówienie i wypłata wyższej lub niższej kwoty zamówionej 

gotówki 

prowizja naliczana od 

różnicy w stosunku do 

zamówionej kwoty 
gotówki 

3,00% 3,00% 
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5. Polecenie przelewu wewnętrznego: 

opłata za każdy przelew 

    

  a) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej 9,00 zł 9,00 zł 

  b) realizacja przelewu złożonego w formie elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 

6. Polecenie przelewu: 

opłata od każdego 

polecenia przelewu 

    

6.1. w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:      

1) złożone w formie papierowej:     

  a) na rachunki prowadzone w innych bankach 9,00 zł 9,00 zł 

  
b) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane  
w systemie Express Elixir 

15,00 zł 15,00 zł 

  c) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane  

w systemie SORBNET 
25,00 zł 25,00 zł 

2) 
złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

(Internet Banking): 
    

  a) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł 0,50 zł 

  b) na rachunki prowadzone w innych bankach - przelew 

expresowy BlueCash 
12,00 zł 12,00 zł 

  
c) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane  

w systemie Express Elixir 
10,00 zł 10,00 zł 

  
d) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane  

w systemie SORBNET 
25,00 zł 25,00 zł 

6.2. 
w kwocie od 1.000.000,00 zł (przelewy realizowane są  

w systemie SORBNET) 
    

1) złożone w formie papierowej 20,00 zł 20,00 zł 

2) 
złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

(Internet Banking) 
20,00 zł 20,00 zł 

7. Zlecenia stałe: 

opłata od każdego 
polecenia przelewu 

    

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:     

  a) na rachunki prowadzane w Banku 9,00 zł 9,00 zł 

  b) na rachunki w innych bankach  9,00 zł 9,00 zł 

2) 
realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług 

bankowości elektronicznej (Internet Banking): 
    

  a) na rachunki prowadzone w Banku 0,00 zł 0,00 zł 

  b) na rachunki w innych bankach  0,50 zł 0,50 zł 

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: 

opłata za każdą 
dyspozycję 

    

  a) złożona w formie papierowej 10,00 zł 10,00 zł 

  b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat bez opłat 

4) odwołanie zlecenia stałego:     

  a) złożone w formie papierowej 10,00 zł 10,00 zł 

  b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat bez opłat 

8. 
Zlecenia jednorazowe / zlecenia wielokrotne (na żądanie) 

złożone w placówce Banku (wykonywane automatycznie  

w terminie wskazanym przez Klienta) 
  

    

1) przyjęcie zlecenia  opłata jednorazowo 2,00 zł 2,00 zł 

2) realizacja zlecenia 
oplata od każdego 

polecenia przelewu 
7,00 zł 7,00 zł 

9. Polecenie przelewu SEPA 
(realizowane w euro z rachunku płatniczego płatnika na 

rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z 
dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego 

obszaru płatności w euro (SEPA) 
za każdą dyspozycję 

wg "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - 

waluty wymienialne" banku pośredniczącego tj. SGB-Banku 
S.A. w Poznaniu (Dział II. Usługi dla klientów 

indywidualnych Rozdział I Płatności w obrocie dewizowym 

ust. 4-5 (dotyczy zleceń krajowych) "Taryfy prowizji i opłat 
za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne") 

10. 
Polecenie przelewu w walucie obcej 

(realizowane w walucie innej niż złoty oraz euro z krajowego 
rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek 

płatniczy odbiorcy u dostawcy 

11. Polecenie zapłaty:       

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty  za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł 
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2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 2,00 zł 2,00 zł 

3) 

odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty 

albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia 
zapłaty* 

5,00 zł 5,00 zł 

  *Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których 

obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku 
przez BS Więcbork. 

      

12. 
Ustanowienie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania 

rachunkiem  

uwaga:opłaty nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są 
przy zawieraniu umowy 

opłata za każdą 

dyspozycję 
15,00 zł 15,00 zł 

13. Czeki/weksle       

1) wydanie blankietów czeków umiejscowionych  
opłata od każdego czeku 

1,00 zł 1,00 zł 

2) przyjęcie czeków do inkasa*  20,00 zł 20,00 zł 

  * dotyczy również inkasa czeków wystawionych w walutach 

wymienialnych     
    

14. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:       

1) w formie papierowej:       

  a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce 

prowadzącej rachunek 

opłata każdorazowo 

bez opłat bez opłat 

  b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego bez opłat bez opłat 

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres 

elektroniczny e-mail Klienta 
bez opłat bez opłat 

15. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 
opłata za każde 

zestawienie 
bez opłat bez opłat 

16. Wydanie zaświadczenia o posiadanych rachunku płatniczym 
opłata za każde 

zaświadczenie 
bez opłat bez opłat 

17. Sporządzenie na wniosek Klienta:       

1) zmiany karty wzorów podpisów  

opłata każdorazowo 

10,00 zł (w tym VAT) 10,00 zł (w tym VAT) 

2) zmiany warunków umowy rachunku (aneks) 

uwaga: opłata nie jest pobierana jeżeli aneks sporządzany jest 
 z inicjatywy Banku 

20,00 zł 20,00 zł 

3) zmiany rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 

Uwaga: opłata nie jest pobierana jeżeli przekształcenie 
rachunku wspólnego na indywidualny spowodowane jest 

śmiercią jednego ze współposiadaczy rachunku 

30,00 zł 30,00 zł 

4) ustanowienia, zmianę lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) 

Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 
wypadek śmierci  

opłata od każdej 

dyspozycji 
15,00 zł 15,00 zł 

18. Pozostałe czynności:       

1) 
ustanowienie/zmiana hasła do udzielenia informacji 

telefonicznej o stanie rachunku 
opłata jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł 

2) sporządzenie przelewu w zastępstwie Klienta (nie dotyczy 

przelewu środków na rachunki lokat terminowych w Banku) 

opłata od każdej 

dyspozycji 
1,00 zł 1,00 zł 

19. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie 

postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia 

dziedziczenia. 

opłata od każdego 
spadkobiercy 

30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 

20. Za sporządzenie i wysłanie informacji o powstaniu zadłużenia 
wynikającego z przekroczenia salda na rachunku/braku środków 

na obsługę rachunku, udostępnienia usługi SMS, obsługę kart 

płatniczych. 

opłata od każdej 

informacji 
15,00 zł 15,00 zł 

Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Pakiecie Komfort wycofane z oferty dniem 01.06.2015 r. 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania prowizji/opłat 

Indywidualne warunki 

Dla O/Chojnice 

PAKIET KOMFORT 
PAKIET KOMFORT 

SENIOR 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 
 

    

1) otwarcie rachunku  opłata jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 

2) prowadzenie rachunku  opłata miesięczna 5,00 zł 5,00 zł 

 


