
Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Visa Electron 

"młodzieżowa" karta bez 

funkcji zbliżeniowej/ 

MasterCard 

„młodzieżowa”  karta z 

funkcją zbliżeniową

       Maestro/          

Visa Electron 

karta bez funkcji 

zbliżeniowej

      MasterCard          

karta z funkcją 

zbliżeniową

Visa Electron 

payWave karta z 

funkcją 

zbliżeniową

Visa Electron 

payWave 

"młodzieżowa" 

karta z funkcją 

zbliżeniową

Mastercard do 

"Konta za 

Złotówkę" karta z 

funkcją 

zbliżeniową

Opłata za wypłatę gotówki:

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

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

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

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

w bankomatach za granicą 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł  2% min. 5 zł 2% min. 5 zł 0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
MasterCard karta bez 

funkcji zbliżeniowej

8. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach banków SGB oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków 

spółdzielczych bez opłat

2) w kasach banków SGB 1,50 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zł

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

5)
w bankomatach za granicą 1,30 zł

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

naliczana od 

wypłacanej kwoty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

naliczana od 

wypłacanej kwoty

Karty przedpłacone

Rozdział 7. Karty płatnicze

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

MasterCard Gold            

karta wycofana z oferty 

banku, migracja na karty 

kredytowe

Visa Clasic              

karta wycofana z 

oferty banku, 

migracja na karty 

kredytowe

MasterCard 

Standard  karta 

wycofana z oferty 

banku, migracja 

na karty 

kredytowe

7. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2% 2% 2%

2) w kasach banków SGB* 2% min. 4,50 zł 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 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 3% min. 4,50 zł

5)

w bankomatach za granicą 3% min 3,50 zł 3% min 3,50 zł 3% min 3,50 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

MasterCard karty bez 

funckji zbliżeniowej /Visa 

karty z funkcją 

zbliżeniową

MasterCard Gold 

karta z funkcją 

zbliżeniową

6. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł

2) w kasach banków SGB 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł

3) w bankomatach 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 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

Karty charge (produkt wycofany z oferty BS)

za każdą wypłatę, 

naliczana od 

wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

Karty kredytowe

za każdą wypłatę, 

naliczana od 

wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji



karty walutowe

2. Opłata za wypłatę gotówki:

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

2) w kasach banków SGB przy uzyciu terminala POS 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 3% min. odpowiednio 1.50 

EUR, 2 USD, 1 GBP

5) w bankomatach za granicą 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Karta mobilna Visa

2. Opłata za wypłatę gotówki:

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 5,00 zł

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

5) w bankomatach za granicą 5 zł

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 6. Karty płatnicze

Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)

Visa Business Electron - 

karta bez funkcji 

zbliżeniowej

Visa Business 

Electron 

payWave - karta z 

funkcją 

zbliżeniową

MasterCard 

Business - karta z 

funkcją 

zbliżeniową

6. Opłata za wypłatę gotówki:

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

2) w kasach banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł

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

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł

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

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

naliczana od 

wypłacanej kwoty

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

naliczana od 

wypłacanej kwoty

Karta mobilna Visa

za każdą wypłatę, 

naliczana od 

wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

Karty z finkcja 

zblizeniową MasterCard 

do rachunków 

oszczednościowych w 

EUR/GBP/USD

stawki w walucie 

rachunku

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty



Karty charge

MasterCard Business - 

karta bez funkcji 

zbliżeniowej

MasterCard 

Business Gold -  

karty bez funkcji 

zbliżeniowej

7. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2,00% 2,00%

2) w kasach banków SGB 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

5) w bankomatach za granicą 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł

Karty kredytowe

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

MasterCard Business

7. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 4% min. 10,00 zł

2) w kasach banków SGB*
)

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) w bankomatach za granicą 4% min. 10,00 zł

2. Opłata za wypłatę gotówki:

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 EUR, 1 USD, 1 GBP

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 3% min. odpowiednio 1.50 

EUR, 2 USD, 1 GBP

5) w bankomatach za granicą 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

Karty z finkcja zblizeniową 

MasterCard do rachunków 

oszczednościowych w 

EUR/GBP/USD

stawki w walucie rachunku

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

naliczana od 

wypłacanej kwoty

naliczana od 

wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

naliczana od 

wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

karty walutowe

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA


