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Taryfa Prowizji i Opłat

12. Podstawowy rachunek płatniczy - przeznaczony jest dla klientów nie posiadających konta osobistego w jakimkolwiek innym banku lub SKOK-u.

17. Opłaty za czynnosci związane ze świadczeniem usług certyfikacyjnych ( w imieniu KIR S.A. ) Bank pobiera zgodnie z aktualnym cennikiem usług KIR S.A. Dostępnym na stronie internetowej http://www.kir.com.pl.

19. Opłaty za wystawianie zaświedczeń i opinii bankowych opodatkowane są podatkiem VAT i każdorazowo należy go doliczyć do stawki z TPiO.

14. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.

15. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart

      płatniczych.

16. Za czynności i usługi wykonywane na podstawie umów zawieranych przez Bank z podmiotami, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera od tych podmiotów prowizję lub opłatę w wysokości określonej w 

     „ umowie.

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

      1) „konto na start” - przeznaczone dla klientów indywidualnych do 26 roku życia,

      2) „własne konto” i "konto TAK" - przeznaczone dla każdego klienta indywidualnego,

      3) „konto aktywne prestiż” - przeznaczone dla każdego klienta indywidualnego

13. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:

      1) podmioty gospodarcze – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla klientów instytucjonalnych,

      2) podmioty rolnicze – dla rolników indywidualnych.

      3) w dniu miesiąca odpowiadającemu dniowi pierwszego pobrania danej opłaty – w przypadku pozostałych opłat,

      z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Skórczu, a w przypadku klientów indywidualnych również w miesiącu 

      zakończenia.

10. Opłaty roczne pobrane z góry od klientów indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty,

11. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy:

      1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,

      2) cyklicznie,

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

9.   Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:
      1) 05, 21 lub ostatniego dnia każdego miesiąca – w przypadku opłat za prowadzenie rachunków klientów instytucjonalnych (druga część składowa opłaty za użytkowanie kart naliczana w przypadku nierozliczenia transkacji        bezgotówkowych na 
wymaganą liczbę transakcji, pobierana jest 3 dnia roboczego następnego miesiąca),

      2) 05 lub ostatniego dnia każdego miesiąca – w przypadku opłat za prowadzenie rachunków klientów indywidualnych (druga część składowa opłaty za użytkowanie kart naliczana w przypadku nierozliczenia transkacji        bezgotówkowych na 
wymaganą liczbę transakcji, pobierana jest 3 dnia roboczego następnego miesiąca),

      średnie Narodowego Banku Polskiego z dnia transakcji. 

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

6.   Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.

7.   Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z 

      dyspozycją klienta.

8.   Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:

DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Bank Spółdzielczy w Skórczu pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – klienci BS Skórcz”.

2.   Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

3.   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.

4.   Opłaty i prowizje liczone metodą procentową za czynności bankowe dotyczące rachunków i rozliczeń bankowych w walutach wymienialnych: w EURO, USD, GBP, SEK i NOK pobiera się w PLN, stosując do przeliczenia kursy 



Dział I Postanowienia ogólne
Dział II Usługi dla klientów indywidualnych
   Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)
   Rozdział 2. Rachunki walutowe
   Rozdział 3. Rachunki oszczędnościowe
   Rozdział 4. Rachunki oszczędnościowe a'vista (książeczka oszczędnościowa)
   Rozdział 5. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
   Rozdział 6. Usługi bankowości elektronicznej
   Rozdział 7. Karty płatnicze
   Rozdział 8. Kredyty i pożyczki dla osób prywatnych
   Rozdział 9. Instrumenty płatnicze

Dział III Usługi dla klientów instytucjonalnych
   Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych
   Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe (a'vista) i rachunki rozliczeniowe
   Rozdział 3. Rachunki walutowe
   Rozdział 4. Rachunki lokat terminowych
   Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej
   Rozdział 6. Karty płatnicze
   Rozdział 7. Kredyty i pożyczki dla podmiotów gospodarczych, rolników i innych jednostek niefinansowych
   Rozdział 8. Instrumenty płatnicze

Dział IV Pozostałe opłaty



Taryfa Prowizji i Opłat

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA (wycofane z oferty)

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:

1)
otwarcie rachunku jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2)

prowadzenie rachunku 

miesięcznie 5 zł *

0 zł - w przypadku 
comiesięcznych wpływów na 
rachunek w wysokości min. 

5000 zł, 20,00 zł - w 
przypadku braku w/w 

wpływów

bez opłat 1,00 zł bez opłat 1,00 zł

*  Uwaga : po okazaniu decyzji o przyznaniu świadczenia emerytalnego lub renty i 
ukończeniu 60 roku życia opłata wynosi 1 zł    

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek
dokonywane w placówkach banku za każdą wpłatę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3.
Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce banku za każdą wypłatę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

4. Realizacja przelewów: za każdy
a) złożonych w formie papierowej: przelew
    - na rachunki prowadzone w placówkach Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach 

6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

pięć dyspozycji w 
miesiącu kalendarzowym 
bez opłat, każda kolejna 

10,00 zł 2) 

12,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

    - na rachunki prowadzone w placówkach Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 0,00 zł bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł bez opłat bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 0,50 zł
c) realizowanych w systemie SORBNET 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł
d) złożonych w systemie szybkich płatności 1) 

6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł
5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie 

stałe, przelew z datą przyszłą):

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł bez opłat 1,50 zł

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
za każdy

a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku przelew bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat  -  -

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł bez opłat bez opłat 1,00 zł  - 0,50 zł

3) ustanowienie zlecenia stałego, przelewu z datą przyszłą za każdą
a) złożone w formie papierowej dyspozycję 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł bez opłat 6,00 zł
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat  - bez opłat

4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą
a) złożona w formie papierowej dyspozycję 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł bez opłat 6,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat  - bez opłat

5) odwołanie zlecenia stałego: za każdą

a) złożone w formie papierowej dyspozycję 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł bez opłat 6,00 zł

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat  - bez opłat

Podstawowy Rachunek 
Płatniczy

Konto TAK

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Konto ROR i pakiet 
„Własne konto”

Pakiet „Konto aktywne 
prestiż”

Pakiet „Konto na start”
Pakiet „Konto za 

Złotówkę”



Taryfa Prowizji i Opłat

6. Polecenie zapłaty: za każdą

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2,00 zł
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 3,00 zł 3,00 zł 1,50 zł 3,00 zł bez opłat 1,00 zł
3) odwołanie polecenia zapłaty 6,00 zł 6,00 zł 1,00 zł 6,00 zł bez opłat 6,00 zł
4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

7. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 15,00 zł bez opłat bez opłat 15,00 zł 15,00 z 15,00 z
8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: za każdy wyciąg

1) w formie papierowej:
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego raz miesiącu w placówce BS  prowadzącej 
rachunek 

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

b) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego  kolejnego, częściej niż raz miesiącu w 
placówce BS  prowadzącej rachunek 

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

c) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego raz 
w miesiącu

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

d) sporządzenie i wysłanie kolejnego wyciągu bankowego  (częściej niż raz w miesiącu) za 
pośrednictwem operatora pocztowego 

13,00 zł 13,00 zł 13,00 zł 13,00 zł 13,00 zł 13,00 zł

9. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: za każde
1) z bieżącego roku kalendarzowego zestawienie 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

2) z lat poprzednich 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł
10. Sporządzenie kopii: za każdy

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: dokument
 a) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

b) z lat poprzednich 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta lub dokumentu uznaniowego gdy:

 a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

11. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku (np. stan rachunku, obroty, historia 
itp.)

za każde zaświadczenie 60 zł + VAT 60 zł + VAT 60 zł + VAT 60 zł + VAT 60 zł + VAT 60 zł + VAT

12.
Za ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku 
w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każde ustanowienie 
odwołanie albo zmianę 

35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł

13. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł

14. Za zmianę pakietu za każdą dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

15.
Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda 
debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty)

za każdy monit 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

16. Uzyskanie telefonicznej informacji o stanie rachunku – na hasło miesięcznie 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

17. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie hasła za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

18. Sporządzenie na wniosek klienta kopii umowy rachunku za każdą kopię 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

19. Wykonanie transakcji bez pokrycia w saldzie rachunku
za każde przekroczenie 

salda
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

20. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdy przelew 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł

21. Zmiana karty wzorów podpisów za każdą zmianę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

22.
Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej 
awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku):

 
w przypadku podjęcia gotówki bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

w przypadku niepodjęcia gotówki 0,5 % max. 200,00 zł 0,5 % max. 200,00 zł 0,5 % max. 200,00 zł 0,5 % max. 200,00 zł 0,5 % max. 200,00 zł 0,5 % max. 200,00 zł

23. Likwidacja rachunku przed upływem 3 miesięcy od dnia otwarcia rachunku za każdą likwidację 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł bez opłat bez opłat

24. Za zmianę rachunku indywidualnego na wspólny.
za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

1) Przelewy możliwe do zrealizowania wyłącznie poprzez elektroniczne kanały dostępu

2 )  Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzglednia się czynności, o których mowa w ust. 3  

naliczana od kwoty do 
wypłaty



Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków 

1) otwarcie rachunku jednorazowo bez opłat

2) prowadzenie rachunku miesięcznie 5,00 zł*

*Uwaga: opłata nie pobierana od osób posiadających ROR w BS

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek za każdą wpłatę bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku za każdą wypłatę bez opłat

4. Realizacja przelewu na rachunek złotowy lub walutowy w placówkach Banku za każdy przelew bez opłat

5. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego  raz w miesiącu za pośrednictwem operatora pocztowego za każdy wyciąg bez opłat

6. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku (np. stan rachunku, obroty, historia itp.) za każde zaświadczenie 60 zł + VAT

7. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 15,00 zł

8. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie hasła za każdą dyspozycję 10,00 zł

9. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  za każdą dyspozycję 15,00 zł

10.
Za ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 
śmierci 

za każdą dyspozycję 35,00 zł

11. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 35,00 zł

12. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:

1) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł

2) z lat poprzednich 30,00 zł

13. Sporządzenie kopii: za każdy dokument

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł

b) z lat poprzednich 30,00 zł

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta lub dokumentu uznaniowego gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł

3) umowy rachunku 20,00 zł

14.
Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie terminu 
spłaty)

za każdy monit 15,00 zł

15. Zmiana karty wzorów podpisów za każdą zmianę 10,00 zł

16. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdy przelew 35,00 zł

17.
Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia 
rachunku):
w przypadku podjęcia gotówki bez opłat

w przypadku niepodjęcia gotówki 0,5 % max. 200,00 zł

18. Za zmianę rachunku indywidualnego na wspólny. za każdą dyspozycję 30,00 zł

Uwaga: Prowizje i opłaty za czynności w obrocie bezgotówkowym wykonywane na rzecz Klientów BS przez Bank Zrzeszający obciążają Klienta
      w wysokości określonej w TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE WYMIENIALNEJ - KLIENCI SGB-BANKU 
      obowiązującej w SGB Bank S.A.

Rozdział 2. Rachunki walutowe

za każde zestawienie

naliczana od kwoty do 
wypłaty



Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych:

1) otwarcie rachunku jednorazowo bez opłat

2) prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy za każdą wpłatę bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego lub realizacja przelewów w formie papierowej za każdą wypłatę/przelew
jedna wypłata gotówkowa lub przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda 

kolejna wypłata/przelew 10,00 zł

Uwaga: Punkt 3 i 4 funkcjonuje w ramach 1 limitu transakcji.

4. Realizacja przelewów: za każdy przelew

a) w systemie SORBNET 40,00 zł

 b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 10,00 zł 

 c) złożonych w systemie szybkich płatności ¹ 6,00 zł

5. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego (raz w miesiącu) za pośrednictwem operatora pocztowego za każdy wyciąg bez opłat

6. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku (np. stan rachunku, obroty, historia itp.) za każde zaświadczenie 60 zł + VAT 

7. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym za każdą dyspozycję 15,00 zł

8.
Za ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 
wypadek śmierci 

za każdą dyspozycję 35,00 zł

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 35,00 zł

10. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:

1) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł

2) z lat poprzednich 30,00 zł

11. Sporządzenie kopii: za każdy dokument

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł

b) z lat poprzednich 30,00 zł

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta lub dokumentu uznaniowego gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł

3) umowy rachunku 20,00 zł

12. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdy przelew 35,00 zł

13. Zmiana karty wzorów podpisów za każdą zmianę 10,00 zł

14. Uzyskanie telefonicznej informacji o stanie rachunku – na hasło miesięcznie 15,00 zł

15. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie hasła za każdą dyspozycję 10,00 zł

16.
Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem 
prowadzenia rachunku):
w przypadku podjęcia gotówki bez opłat

w przypadku niepodjęcia gotówki 0,5 % max. 200,00 zł

17. Za zmianę rachunku indywidualnego na wspólny. za każdą dyspozycję 30,00 zł

1) Przelewy możliwe do zrealizowania wyłącznie poprzez elektroniczne kanały dostępu

Rozdział 3. Rachunki oszczędnościowe

za każde zestawienie

naliczana od kwoty do wypłaty



Taryfa Prowizji i Opłat

Rozdział 4. Rachunki oszczędnościowe a'vista (książeczki oszczędnościowe)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych a'vista:

1) otwarcie rachunku jednorazowo bez opłat

2) prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy a'vista za każdą wpłatę bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego a'vista za każdą wypłatę bez opłat

4. Realizacja przelewów: za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone w BS bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,25 % min. 10,00 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET 40,00 zł

5. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego za każdy wyciąg bez opłat

6. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku (np. stan rachunku, obroty, historia itp.) za każde zaświadczenie 60 zł + VAT

7. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym a'vista za każdą dyspozycję 15,00 zł

8.
Za ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 
śmierci 

za każdą dyspozycję 35,00 zł

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 35,00 zł

10. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:

1) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł

2) z lat poprzednich 20,00 zł

11. Sporządzenie kopii: za każdy dokument

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł

b) z lat poprzednich 20,00 zł

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta lub dokumentu uznaniowego gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 5,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 10,00 zł

3) umowy rachunku 10,00 zł

12. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie książeczki a'vista za każdą dyspozycję 30,00 zł

13. Wystawienie nowej książeczki a'vista w miejsce zniszczonej lub utraconej za każdą książeczkę 15,00 zł

14. Umorzenie utraconej książeczki a'vista za każdą dyspozycję 15,00 zł

15. Uzyskanie telefonicznej informacji o stanie rachunku – na hasło miesięcznie 15,00 zł

16. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie hasła za każdą dyspozycję 10,00 zł

17. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdy przelew 35,00 zł

18.
Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia 
rachunku):
w przypadku podjęcia gotówki bez opłat

w przypadku niepodjęcia gotówki 0,5 % max. 200,00 zł

(Produkt wycofany z oferty BS)

za każde zestawienie

naliczana od kwoty do 
wypłaty



Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku: 

terminowej lokaty oszczędnościowej jednorazowo bez opłat

2. Prowadzenie rachunku:

terminowej lokaty oszczędnościowej miesięcznie bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek za każdą wpłatę bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku za każdą wypłatę bez opłat

5. Realizacja przelewów: za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 10,00 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET 40,00 zł

6. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku (np. stan rachunku, obroty, historia itp.) za każde zaświadczenie 60 zł + VAT
7. Ustanowienie, zmiana albo odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem: za każdą dyspozycję

terminowej lokaty oszczędnościowej 15,00 zł

8.
Ustanowienie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 35,00 zł

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców  od każdego spadkobiercy 35,00 zł
10. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta za każde zestawienie

1) terminowej lokaty oszczędnościowej:
a) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł
b) z każdego poprzedniego roku 30,00 zł

11. Za likwidację lokaty przed terminem

a) w placówkach Banku od każdej lokaty 5,00 zł

b) poprzez elektroniczny kanał dostępu bez opłat

12. Sporządzenie na wniosek klienta kopii umowy rachunku za każdą kopię 20,00 zł

13. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdy przelew 35,00 zł

14.
Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego (raz w miesiącu) za pośrednictwem operatora pocztowego. za każdy wyciąg bez opłat

15. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia 
rachunku):

w przypadku podjęcia gotówki bez opłat

w przypadku niepodjęcia gotówki 0,5 % max. 200,00 zł

 16. Za zmianę rachunku indywidualnego na wspólny. za każdą dyspozycję 30,00 zł

Rozdział 5. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

naliczana od kwoty do wypłaty



Taryfa Prowizji i Opłat

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:

1) Bank Internetowy SGB24 miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) Aplikacja SGB Mobile miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2. Usługa SMS

Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie) miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

Rachunki walutowe
Konto ROR i pakiet 

„Własne konto”
Pakiet „Konto 

aktywne prestiż”
Konto TAK

Pakiet "Konto za 
Złotówkę"

Pakiet "Konto na 
start"

Rozdział 6. Usługi bankowości elektronicznej

Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca



Taryfa Prowizji i Opłat

Visa Electron "młodzieżowa" 
karta bez funkcji 

zbliżeniowej/ MasterCard 

„młodzieżowa” 2) karta z 
funkcją zbliżeniową

       Maestro/          Visa 
Electron karta bez funkcji 

zbliżeniowej

      MasterCard2)          

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

1. Wydanie karty za każdą kartę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2. Wydanie duplikatu karty z nowym PIN / bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

3. Użytkowanie karty:  

1) Konto ROR i pakiet „Własne konto” miesięcznie nie dotyczy

0 zł w przypadku dokonania minimum 
5 transakcji bezgotówkowych w 

miesiącu kalendarzowym, w 
przeciwnym wypadku 6zł

0 zł w przypadku dokonania 
minimum 5 transakcji 

bezgotówkowych w miesiącu 
kalendarzowym, w przeciwnym 

wypadku 6 zł

0 zł w przypadku dokonania 
minimum 5 transakcji 

bezgotówkowych w miesiącu 
kalendarzowym, w przeciwnym 

wypadku 6 zł

nie dotyczy nie dotyczy

2) Pakiet „Konto aktywne prestiż” miesięcznie nie dotyczy

0 zł w przypadku dokonania minimum 
6 transakcji bezgotówkowych w 

miesiącu kalendarzowym, w 
przeciwnym wypadku 7 zł

0 zł w przypadku dokonania 
minimum 6 transakcji 

bezgotówkowych w miesiącu 
kalendarzowym, w przeciwnym 

wypadku 7 zł

0 zł w przypadku dokonania 
minimum 6 transakcji 

bezgotówkowych w miesiącu 
kalendarzowym, w przeciwnym 

wypadku 7 zł

nie dotyczy nie dotyczy

3) Pakiet „Konto na start” miesięcznie bez opłat nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat nie dotyczy

4) Pakiet "Konto za Złotówkę" miesięcznie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat

5) Konto TAK miesiecznie nie dotyczy nie dotyczy

0 zł w przypadku dokonania 
minimum 5 transakcji 

bezgotówkowej kartą w miesiącu 
kalendarzowym, w przeciwnym 

wypadku - 7 zł

0 zł w przypadku dokonania 
minimum 5 transakcji bezgotówkowej 
kartą w miesiącu kalendarzowym, w 

przeciwnym wypadku - 7 zł

nie dotyczy nie dotyczy

4.
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta w placówce 
banku

za każdą zmianę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

5. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS1)

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł
3) 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
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 1)

3% min. 6zł 3% min. 6 zł 3% min. 6 zł 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 3% min. 6 zł
5) w bankomatach zagranicą 3% min 8 zł

           3% min  8zł                           
do konta prestiż wszystkie 
wypłaty bez opłat

           3% min 8 zł                           
do konta prestiż wszystkie 
wypłaty bez opłat

           3% min 8 zł                           
do konta prestiż wszystkie 
wypłaty bez opłat

           3% min 8 zł                                 3% min 8 zł                           

Opłata za wypłatę gotówki, konto TAK                                                                    w bankomatach 
banków SGB i zrzeszonych banków spółdzielczych                                                                                                   
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)                                                                                                                                        
w bankomatach innych niż w punkcie 1                                                                                                                                     
w kasach innych banków niż wskazane w punkcie 2 (przy użyciu terminala POS)   w bankomatach za 
granicą

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

kwoty nie dotyczy nie dotyczy

                                                  
bez opłat                                                       
1,50 zł                                             
1,00 zł                                           

3 % min 6 zł                                    
3 % min 10 zł

                                                  
bez opłat                                                       
1,50 zł                                             
1,00 zł                                           

3 % min 6 zł                                    
3 % min 10 zł

nie dotyczy nie dotyczy

6. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 0,00 zł

7. Wydanie pierwszego numeru PIN (jeśli PIN wydany w formie papierowej to 10 zł) za każdy numer PIN 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

8.
Wydanie nowego numeru PIN w miejsce utraconego ((jeśli PIN wydany w formie papierowej to 
10 zł)

za każdy numer PIN
6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

9. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) banków SGB 0,00 zł 4,50 zł 4,50 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 7,00 zł 7,00 zł

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie

1) banków SGB 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1. Uwaga: opłaty nie 
obowiązują przy koncie 

prestiż.
3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 1,50 zł

 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej 
kwoty

Rozdział 7. Karty płatnicze

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty



Taryfa Prowizji i Opłat

11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

13. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł

14. Transakcje bezgotówkowe za każdą transakcję bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji

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

transakcji, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji

3% (dot. kart Visa) 3% (dot. Visa Electron) bez prowizji 3% 3% bez prowizji

1)  Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
2)  stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwami MasterCard Debit PayPass



Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
MasterCard karta bez funkcji 

zbliżeniowej
MasterCard karta 
"Pierwsza karta"

1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł 0,00 zł
2. Zasilenie rachunku karty za każde zasilenie bez opłat bez opłat
3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty jednorazowo 30,00 zł 30,00 zł
4. Zastrzeżenie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat
5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) za każdą kartę bez opłat bez opłat
6. Wydanie nowego numeru PIN  za każdy PIN 6,00 zł 0,00 zł

7. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) banków SGB 4,50 zł 0,00 zł
2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 0,00 zł

8. Opłata za wypłatę gotówki:
1) spółdzielczych bez opłat bez opłat
2) w kasach banków SGB 1)

5,00 zł 0,00 zł
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zł 0,00 zł
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 21)

3% min. 10 zł 0,00 zł
5) w bankomatach zagranicą 3% min. 10 zł 0,00 zł

9. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie bez opłat bez opłat
10. Transakcje bezgotówkowe za każdą transakcję bez prowizji bez prowizji
11. Opłata za wydanie duplikatu karty za każdą transakcję 15,00 zł 0,00 zł

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

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej 
kwoty

Karty przedpłacone



Taryfa Prowizji i Opłat

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

1. Wydanie karty głównej lub dołączonej: za każdą kartę
1) dla posiadaczy ROR w pakiecie SGB Prestiż 10,00 zł 5,00 zł 5,00 zł
2) dla posiadaczy ROR w pozostałych pakietach 10,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

2. Wydanie: za każdą kartę
1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 100,00 zł 20,00 zł 20,00 zł
2) nowej karty w miejsce utraconej 100,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

3. Wznowienie karty głównej lub dołączonej: za każdą kartę
1) dla posiadaczy ROR w pakiecie SGB Prestiż 10,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

2) dla posiadaczy ROR w pozostałych pakietach 10,00 zł 5,00 zł 5,00 zł
4. Zastrzeżenie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat
5. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) opłata roczna 30,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł
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 zagranicą 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł

8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł
9. Wydanie nowego numeru PIN w miejsce utraconego za każdy numer PIN 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
10. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) banków SGB 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

11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł
13. Transakcje bezgotówkowe za każdą transakcję bez opłat bez opłat bez opłat
14. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki:

1) w kraju  1% 1% 1%
2) zagranicą 1% 1% 1%

15.
Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie funkcjonowania kart płatniczych typu 
charge

po upływie terminu 200,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

16. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę
równowartość 150 USD plus 

koszty operacyjne MasterCard
nie dotyczy nie dotyczy

17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę
równowartość 95 USD plus 

koszty operacyjne MasterCard
nie dotyczy nie dotyczy

18. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej
naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji

bez opłat 1% bez opłat

*) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

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

rozliczenia operacji

miesięcznie, naliczana od 
kwoty transakcji 

wykonanych w poprzednim 

Karty charge (produkt wycofany z oferty BS)

 



Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
MasterCard karty bez funckji 

zbliżeniowej /Visa karty z 
funkcją zbliżeniową

1. Wydanie  karty: za każdą kartę

1) głównej bez opłat
2) dołączonej 55,00 zł

2. Użytkowanie karty (po pierwszym roku użytkowania)
1) głównej 55,00 zł

2) dołączonej 55,00 zł

3. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 30,00 zł
4. Wznowienie karty za każdą kartę 15,00 zł
5. Zastrzeżenie karty za każdą kartę bez opłat
6. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min. 10,00 zł
2) w kasach banków SGB*)

3% min. 10,00 zł
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 10,00 zł
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2*)

3% min. 10,00 zł
5) w bankomatach za granicą 3% min. 10,00 zł

7. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł
8. Wydanie pierwszego numeru PIN jednorazowo bez opłat

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

10. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 15,00 zł

11.
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transkacji dokonanej w walucie innej niż PLN (dotyczy 
wyłącznie kart Visa).

naliczana od kwoty 
transakcji, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
3%

*) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

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

rozliczenia operacji

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

wznowionej)

Karty kredytowe



Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
MasterCard Gold karta z 

funkcją zbliżeniową

1. Wydanie  karty (głównej lub dołączonej) za każdą kartę 55,00 zł

3. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 30,00 zł
4. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat
5. Zastrzeżenie karty za każdą kartę bez opłat
6. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min. 10,00 zł
2) w kasach banków SGB*) 3% min. 10,00 zł
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 10,00 zł
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2*)

3% min. 10,00 zł
5) w bankomatach za granicą 3% min. 10,00 zł

7. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł
8. Wydanie pierwszego numeru PIN jednorazowo bez opłat

9. Minimalna kwota do zapłaty

naliczana zgodnie z 
regulaminem 

funkcjonowania kart 
kredytowych i umową

5% min. 50,00 zł

10. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie
zgodnie z rezcywistymi 

kosztami

*) pod warunkiem, że placówka udostepnia usługę wypłat w POS

 

 naliczana od wypłacanej 
kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

         150,00 zł              opłata 
niepobierana w przypadku 
wykonania w ciągu roku 

transakcji bezgotówkowych na 
łączną kwotę 24 tys. zł

Opłata roczna za kartę2.
rocznie, z dołu, za każdy 

rok ważności karty 
(pierwszej i wznowionej)



Visa Electron PRP karta z 
funkcją zbliżeniową

Mastercard PRP karta z 
funkcją zbliżeniową

1. Wydanie karty za każdą kartę 0,00 zł 0,00 zł

2. Wydanie duplikatu karty z nowym PIN / bez PIN za każdą kartę 20,00 zł 20, 00 zł

3. Użytkowanie karty: miesięcznie nie dotyczy nie dotyczy

4. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 0,00 zł 0,00 zł

5. Opłata za wypłatę gotówki:

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

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS1) bez opłat bez opłat

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
pięć rozliczonych wypłat w 

miesiącu kalendarzowym bez 
opłat, każda kolejna 3,00 zł  

pięć rozliczonych wypłat w 
miesiącu kalendarzowym bez 
opłat, każda kolejna 3,00 zł  

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 1) bez opłat bez opłat

5) w bankomatach za granicą nie dotyczy nie dotyczy

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

rozliczenia operacji
0,00 zł 0,00 zł

7. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 0,00 zł 0,00 zł

8. Wydanie nowego numeru PIN w miejsce utraconego za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł

9. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) banków SGB 4,50 zł 4,50 zł

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

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie

1) banków SGB 1,00 zł 1,00 zł

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

11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 5 zł 5 zł

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł

13.
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł

14. Transakcje bezgotówkowe za każdą transakcję bez prowizji bez prowizji

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

transakcji, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji

3% 3%

1)  Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
2)  stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwami MasterCard Debit PayPass

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej 
kwoty

3) Jeżeli nie rozliczono operacji bezgotówkowych na wymaganą kwotę, należna opłata pobierana jest w dwóch częściach składowych zgodnie z 
zasadami określonymi we Wstępie do Taryfy.

Karty wydane do podstawowego rachunku płatniczego (PRP)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty



karty walutowe

1. Użytkowanie karty miesięcznie za każdą kartę 1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP 

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

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

rozliczenia operacji
0.5 EUR, 0,5 USD, 0,5 GBP

4. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

5. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) sieci SGB 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

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

6. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie

1) sieci SGB 0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP

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

7. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie

1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty 0,50 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP 

2) w formie elektronicznej bez opłat

 

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

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



Taryfa Prowizji i Opłat 

klient stały * pozostali klienci

1. Kredyty dla osób prywatnych
1) udzielenie kredytu gotówkowego oraz kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipotecznie:

a) okres kredytowania do 12 miesięcy 5,0% 7,0%
b) okres kredytowania od 13 miesięcy do 24 miesięcy 5,0% 7,0%
b) okres kredytowania powyżej 24 miesięcy 5,0% 7,0%

2) udzielenie kredytu sezonowego 5,0% 7,0%
3) udzielenie kredytu samochodowego 5,0% 7,0%
4) udzielenie/odnowienie kredytu w ROR
5) udzielenie kredytu mieszkaniowego: 2% ** 3,0%
6) udzielenie pożyczki hipotecznej:  

a) okres kredytowania do 5 lat 
b) okres kredytowania powyżej 5 lat
Uwaga: prowizję pobiera się w kwocie nie mniejszej niż 50,00 zł  
* klient posiadający rachunek ROR lub rachunek bieżący od co najmniej 6 miesięcy 
 ** przy otwarciu ror wraz z wydaniem karty                                                            

2. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki           
naliczana od kwoty prolongowanej, płatna 

jednorazowo

3.
Za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytowej/pożyczki (z wyjątkiem prolongaty  oraz zmiany oprocentowania 
kredytu lub pożyczki  zabezpieczonej hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową) np. 
zmiana terminu wypłaty transz, zmiana zabezpieczenia.

płatna jednorazowo

4. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę
5. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat

6.
Inne czynności związane z obsługą kredytów, wykonywane na wniosek klienta (np. nowe rozterminowanie kredytu w ramach 
umowy, za wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia)

za każdy dokument

7. Wydanie zezwolenia na bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każde zezwolenie
8. Za złożenie wniosku o kredyt:

a) mieszkaniowy, hipoteczny za każdy złożony wniosek
b) gotówkowy, ROR, sezonowy, nadzwyczajny, samochodowy, na zakup i montaż kolektorów słonecznych

9. Za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów i innych zobowiązań za każde zaświadczenie
10. Za wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak zadłużenia z tytułu kredytów i innych zobowiązań za każde zaświadczenie
11. Za przygotowanie dokumentów do dokonania wpisu:

a) hipoteki za każdą hipotekę
b) zastawu rejestrowego za każdą umowę zastawu
c) przewłaszczenia, cesji praw za każdy dokument
d) poręczenia cywilnego, weksla lub innego zabezpieczenia za każdy dokument

12. Określenie zdolności kredytowej za każdą opinię

13.

Prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego                                                                                                         - 
dotyczy kredytów udzielonych od dnia obowiązywania niniejszej uchwały czyli od 01.03.2022 r.

od kwoty spłacanej przed terminem

14.

Prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu mieszkaniowego/hipotecznego                                                                                    
- dotyczy kredytów udzielonych od dnia obowiązywania niniejszej uchwały czyli od 01.03.2022 r. od kwoty spłacanej przed terminem

Pozostałe opłaty  
1. Za sporządzenie odpisu harmonogramu spłat na wniosek klienta za każdy harmonogram
1) Kredyty konsumenckie, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie 
2) kredyty inne, niż wskazane w pkt 1

2. Przejęcie długu lub przystąpienie do długu osoby trzeciej  płatna jednorazowo
3. Przyjęcie do depozytu karty pojazdu za każdą kartę
4. Wydanie z depozytu karty pojazdu za każdą kartę
5. Kontrola u klienta przed uruchomieniem kredytu/transzy kredytu mieszkaniowego/hipotecznego za każdą wizytację
6. Wezwanie do dostarczenia aktualnej polisy za każde wezwanie

50,00 zł
30,00 zł

0,1 % nie mniej niż 200,00 zł, nie więcej niż 1 000,00 zł

0,00 zł
25,00 zł
50,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

 1% jeżeli okres między datą spłaty kredytu a terminem 
spłaty kredytu przekracza jeden rok       0,5% jeżeli okres 
między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu nie 
przekracza jedengo roku

bez opłat

50,00 zł
30,00 zł

60 zł + VAT 
60 zł + VAT 

1% nie mniej niż 100,00 zł    

150,00 zł

100,00 zł
50,00 zł

bez opłat

130,00 zł

1,5 %,  dotyczy wyłącznie kredytu spłacanego w ciągu 3 lat 
od dnia zawarcia umowy 

Rozdział 8. Kredyty i pożyczki dla osób prywatnych

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki, 
od kwoty zwiększającej kredyt w przypadku 

zmiany wysokości kredytu. Płatna: jednorazowo, 
przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji 

kredytobiorcy. Za roczne odnowienie kredytu 
opłata 50 zł niezależnie od kwoty kredytu (dotyczy 

kredytów odnawialnych w ROR)

5,0%

3,0%
3,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty



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) 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

7. Przelew na telefon za każdy przelew bez opłat

Płatności mobilne BLIK

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 
operacji

Rozdział 9. Instrumenty płatnicze

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty



Taryfa Prowizji i Opłat

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych

Podmioty gospodarcze Podmioty rolnicze

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego):

1) otwarcie rachunku jednorazowo 30,00 zł 15,00 zł

2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego miesięcznie, za każdy rachunek    50,00 zł*  40,00 zł*

3) prowadzenie rachunku zastrzeżonego miesięcznie, za każdy rachunek 500,00 zł -

4) prowadzenie rachunku VAT miesięcznie, za każdy rachunek bez opłat bez opłat

* Uwaga: W  przypadku rezygnacji z wyciągu w formie papierowej opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego wyniesie: 

                 Podmioty gospodarcze 25 zł,

                 Podmioty rolnicze 10zł.

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

1) dokonywane w placówkach Banku 0,25% min. 7,00 zł 0,2% min. 5,00 zł

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach Banku naliczana od wypłacanej kwoty 0,4 % min. 7,00 zł 0,3 % min. 5,00 zł

4. Realizacja przelewów: za każdy przelew

a) złożonych w formie papierowej:
- na rachunki prowadzone w placówkach Banku bez opłat bez opłat
- na rachunki prowadzone w innych bankach 10,00 zł 10,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
- na rachunki prowadzone w placówkach Banku bez opłat bez opłat
- na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET 50,00 zł 50,00 zł
d) złożonych w systemie szybkich płatności ¹ 10,00 zł 10,00 zł

5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą):

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy

a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku przelew 5,00 zł 2,50 zł
b) na rachunki prowadzone w innych bankach 10,00 zł 5,00 zł
c) na konto przejściowe Ubezpieczeń Concordia bez opłat bez opłat

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: za każdy
a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku przelew bez opłat bez opłat
b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł

3) ustanowienie zlecenia stałego, przelewu z datą przyszłą za każdą
a) złożone w formie papierowej w placówkach Banku dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat
c) złożone w formie papierowej na konto przejściowe Ubezpieczeń Concordia 5,00 zł 5,00 zł

4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą
a) złożona w formie papierowej w placówkach Banku dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat

5) odwołanie zlecenia stałego: za każdą
a) złożone w formie papierowej w placówkach Banku dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat

6. Polecenie zapłaty: za każdą dyspozycję

a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty bez opłat bez opłat
b) realizacja polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł

b) odwołanie polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł

d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika bez opłat bez opłat

e) aktywacja usługi jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł

7. Potwierdzenie czeku gotówkowego za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

naliczana od wpłacanej kwoty



Taryfa Prowizji i Opłat

8. Wydanie czeku gotówkowego za każdy blankiet 2,00 zł 2,00 zł

9. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł

10. Sporządzenie ( w tym wysłanie lub odbiór w banku)  wyciągu bankowego:

1) po każdej operacji za każdy wyciąg
a) pierwszy wyciąg w miesiącu bez opłat bez opłat

b) każdy następny wyciąg 10,00 zł 10,00 zł
2) wyciąg miesięczny bez opłat bez opłat

11. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta za każde zestawienie

1) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł 20,00 zł

2) z lat poprzednich 40,00 zł 40,00 zł

12. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku (np. stan rachunku, obroty, historia itp.) za każde zaświadczenie 70 zł + VAT 70 zł + VAT

13. Sporządzenie kopii: za każdy
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: dokument

a) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł 20,00 zł

b) z lat poprzednich 40,00 zł 40,00 zł

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta lub dokumentu uznaniowego gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji 5,00 zł 5,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 10,00 zł 10,00 zł

3) umowy rachunku 10,00 zł 10,00 zł

14. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł

15. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem 
prowadzenia rachunku):

1) w przypadku podjęcia gotówki bez opłat bez opłat

2) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,5 % max. 500,00 zł 0,5 % max. 500,00 zł

16. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda za każdy monit 10,00 zł 10,00 zł
17. Uzyskanie telefonicznej informacji o stanie rachunku – na hasło miesięcznie 15,00 zł 15,00 zł
18. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie hasła za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł
19. Za zmianę karty wzorów podpisów, ustanowienie, zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł

20. Za wydanie opinii bankowej  (na wniosek klienta) za każdą opinię 130 zł + VAT 70 zł + VAT

1) Przelewy możliwe do zrealizowania wyłącznie poprzez elektroniczne kanały dostępu

naliczana od kwoty do wypłaty



Taryfa Prowizji i Opłat

Tryb pobierania opłaty

 SKO PKZP

1. Otwarcie rachunku: jednorazowo bez opłat bez opłat

2. Prowadzenie rachunku: miesięcznie bez opłat bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek od każdej wpłaty bez opłat bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku od każdej wypłaty bez opłat bez opłat

5. Realizacja przelewów złożonych w formie papierowej w placówce BS: za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku bez opłat bez opłat 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach bez opłat 1,50 zł

Tryb pobierania opłaty

 OSP Parafie Rady Rodziców

1. Otwarcie rachunku: jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat

2. Prowadzenie rachunku: miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek od każdej wpłaty bez opłat 0,1 %  min. 1,00 zł 0,1 % min. 1,00 zł

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku od każdej wypłaty bez opłat 0,2 %  min. 1,00 zł 0,2 % min. 1,00 zł

5.
Realizacja przelewów złożonych w formie papierowej w placówce BS: za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku bez opłat bez opłat bez opłat 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

Tryb pobierania opłaty

 Wspólnoty mieszkaniowe Komitety Wyborcze
Instytucje                        

"Non-Profit"
1. Otwarcie rachunku: jednorazowo 15,00 zł 10,00 zł bez opłat

2. Prowadzenie rachunku: miesięcznie 15,00 zł 10,00 zł bez opłat

Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

 ZFŚS

1. Prowadzenie rachunku: miesięcznie 15,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek od każdej wpłaty bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku od każdej wypłaty bez opłat

Uwaga: pozostałe opłaty i prowizje pobiera się zgodnie z obowiązującą „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – Klienci BS Skórcz”

Rachunek rozliczeniowy 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Rachunek rozliczeniowy 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe (a'vista) i rachunki rozliczeniowe 

Rachunek oszczędnościowy a'vista

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Rachunek rozliczeniowy 



Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków 

1) otwarcie rachunku jednorazowo 10,00 zł

2) prowadzenie rachunku miesięcznie  30,00 zł*

*Uwaga: opłata nie pobierana od osób posiadających RB w BS,

            w przypadku rezygnacji z wyciągu opłata za prowadzenie rachunku walutowego wyniesie 25 zł.

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek za każdą wpłatę 0,25 % min. 5,00 zł

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku za każdą wypłatę 0,20 % min. 5,00 zł

4. Realizacja przelewu na rachunek złotowy lub walutowy w BS za każdy przelew bez opłat

5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego    

1) po każdej operacji za każdy wyciąg

a) pierwszy wyciąg w miesiącu bez opłat

b) każdy następny wyciąg 5,00 zł

2) wyciąg miesięczny bez opłat

3) sporządzenie i odbiór wyciągu w placówce BS bez opłat

6. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku (np. stan rachunku, obroty, historia itp.) za każde zaświadczenie 70 zł +VAT

7. Uzyskanie telefonicznej informacji o stanie rachunku – na hasło miesięcznie 15,00 zł

8. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  za każdą dyspozycję 15,00 zł

9. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie hasła za każdą dyspozycję 10,00 zł

10. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:

1) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł

2) z lat poprzednich 40,00 zł

11. Sporządzenie kopii: za każdy dokument

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł

b) z lat poprzednich 40,00 zł

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta lub dokumentu uznaniowego, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł

3) umowy rachunku 20,00 zł

12. Za zmianę karty wzorów podpisów, ustanowienie, zminę lub odwołanie pełnomocnictwa za każdą dyspozycję 15,00 zł

13. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 50,00 zł

14. Wykonanie transakcji bez pokrycia w saldzie rachunku
za każde przekroczenie 

salda
0,00 zł  

15. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda za każdy monit 10,00 zł

16.
Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia 
rachunku):
w przypadku podjęcia gotówki bez opłat

w przypadku niepodjęcia gotówki 0,5 % max. 500,00 zł

Uwaga: Prowizje i opłaty za czynności w obrocie bezgotówkowym wykonywane na rzecz Klientów BS przez Bank Zrzeszający obciążają Klienta
      w wysokości określonej w TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE WYMIENIALNEJ - KLIENCI SGB-BANKU 
      obowiązującej w SGB Bank S.A.

Rozdział 3. Rachunki walutowe

za każde zestawienie

naliczana od kwoty do 
wypłaty



Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku: 

1) lokaty terminowej jednorazowo bez opłat

2. Prowadzenie rachunku:

1) lokaty terminowej miesięcznie bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek za każdą wpłatę bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku za każdą wypłatę bez opłat

5. Realizacja przelewów: za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone w BS bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 10,00 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET 50,00 zł

6. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku (np. stan rachunku, obroty, historia itp.) za każde zaświadczenie 70 zł + VAT

7. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem: za każdą dyspozycję

1) lokaty terminowej 15,00 zł

8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 50,00 zł

9. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku: za każde zestawienie

1) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł

2) z lat poprzednich 40,00 zł

10. Za likwidację lokaty przed terminem od każdej lokaty 10,00 zł

11. Sporządzenie na wniosek klienta kopii umowy rachunku za każdą kopię 20,00 zł

12.  Za zmianę karty wzorów podpisów, ustanowienie, zminę lub odwołanie pełnomocnictwa za każdą dyspozycję 15,00 zł

13. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego  raz w miesiącu za pośrednictwem operatora pocztowego za każdy wyciąg bez opłat

14. Sporządzenie kopii umowy rachunku, wyciągu bankowego, zestawienia obrotów i sald za każdą kopię 20,00 zł

15.
Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia 
rachunku):

w przypadku podjęcia gotówki bez opłat

w przypadku niepodjęcia gotówki 0,5 % max. 500,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego jednorazowo w dniu opłata podstawowa 0,30 % wartości przedsięwzięcia

podpisania umowy deweloperskiego, nie mniej niż 8000,00  zł

Uwaga: opłata podstawowa wzrasta o 0,01 % za każdą dodatkową wypłatę z rachunku powyżej 4 wypłat dla przedsięwzięcia deweloperskiego

2. Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego jednorazowo w dniu opłata podstawowa 0,20 % wartości przedsięwzięcia

podpisania umowy deweloperskiego, nie mniej niż 5.000,00  zł

3.
Opłata za rozpatrzenie wniosku o otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego

jednorazowo w dniu złożenia 
wniosku

1 000,00 zł

Rozdział 4. Rachunki lokat terminowych 

Rachunki lokat terminowych

naliczana od kwoty do wypłaty

Mieszkaniowe rachunki powiernicze



Taryfa Prowizji i Opłat

Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej

Podmioty gospodarcze Podmioty rolnicze

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:

1) Bank Internetowy SGB24 miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł

2) Aplikacja SGB Mobile miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł

2. Usługa  SMS

Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie) miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł

Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty
Stawka obowiązujaca



Taryfa Prowizji i Opłat

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

1. Wydanie karty do rachunku za każdą kartę
a) pierwszej bez opłat bez opłat bez opłat
b) kolejnej 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

2. Wydanie:
a) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł
b) nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł

3. Zastrzeżenie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat
4. Użytkowanie karty miesięcznie 4  zł przy rozliczeniu 5 operacji 

bezgotówkowych w miesiącu 
kalendarzowym, w przeciwnym 

wypadku 8,00 zł

4  zł przy rozliczeniu 5 operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym, w przeciwnym 
wypadku 8,00 zł

4  zł przy rozliczeniu 5 operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym, w przeciwnym 
wypadku 8,00 zł

5.
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta w placówce banku od każdej zmiany

15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

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*) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 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. 10 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10 zł

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

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

operacji
1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

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

10. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) banków SGB 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł
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 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł
2) innych, niż wskazane w pkt 1 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
14. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł
15. Transakcje bezgotówkowe za każdą operację bez opłat bez opłat bez opłat

16. Opłata za przewalutowanie i rozliczeni transakcji dokonanej w walucie innj niż PLN
naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
3% 3% bez opłat

17. Opłata za wznowienie karty za każdą kartę 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 
operacji



Taryfa Prowizji i Opłat

Karty przedpłacone

1. Wydanie karty i PIN za każdą kartę
2. Zasilenie rachunku karty za każdą dyspozycję
3. Zastrzeżenie karty za każdą kartę
4. Użytkowanie karty miesięcznie

5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB
za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
6. Transakcje bezgotówkowe za każdą operację

Karty charge (wycofane z oferty)

MasterCard Business - karta 
bez funkcji zbliżeniowej

MasterCard Business Gold -  
karty bez funkcji zbliżeniowej

1. Wydanie karty dla posiadacza rachunku za każdą kartę
a) pierwszej 5,00 zł 40,00 zł
b) kolejnej 5,00 zł 40,00 zł

2. Wydanie za każdą kartę
1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 20,00 zł 20,00 zł

2) nowej karty w miejsce utraconej 70,00 zł 100,00 zł

3. Wznowienie karty za każdą kartę 20,00 zł 50,00 zł

4. Zastrzeżenie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat

5. Użytkowanie karty rocznie 10,00 zł 50,00 zł

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł

7. Opłata za wypłatę gotówki:

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

8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł

9. Wydanie nowego numeru PIN w miejsce utraconego za każdy numer PIN 10,00 zł 10,00 zł
10. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

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

11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł

13. Transakcje bezgotówkowe za każdą operację bez opłat bez opłat

14. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki:

1) w kraju  1% 1%

2) za granicą 1% 1%

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.
Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie funkcjonowania kart płatniczych typu charge

po upływie terminu 80,00 zł 100,00 zł

17.
Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w 
umowie o kartę

za każdy monit/wezwanie 30,00 zł 30,00 zł

18. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę
równowartość w złotych 150 USD 

plus koszty operacyjne 
MasterCard 

równowartość w złotych 150 USD 
plus koszty operacyjne 

MasterCard 

19. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę
równowartość w złotych 95 USD 

plus koszty operacyjne 
MasterCard 

równowartość w złotych 95 USD 
plus koszty operacyjne 

MasterCard 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

wg indywidualnie uzgodnionych stawek
bez opłat

wg indywidualnie uzgodnionych stawek

bez opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji

miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji 
wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym

wg indywidualnie uzgodnionych stawek

MasterCard - karta bez funkcji zbliżeniowej

bez prowizji

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty



Taryfa Prowizji i Opłat

Karty kredytowe

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

MasterCard Business
1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej) za każdą kartę 75,00 zł

2. Użytkowanie karty (po pierwszym woku użytkowania)
rocznie, z góry za każdy rok ważności karty 

(pierwszej i wznowionych)
75,00 zł

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 75,00 zł
4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 75,00 zł
5. Wznowienie karty za każdą kartę 30,00 zł
6. Zastrzeżenie karty za każdą kartę bez opłat
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
8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł
9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdą kartę bez opłat

10. Wydanie nowego numeru PIN w miejsce utraconego za każdy numer PIN 10,00 zł
11. Zmiana limitu kredytowego za każdą dyspozycję bez opłat

12. Minimalna kwota do zapłaty
naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania 

kart kredytowych i umową
5% min. 50,00 zł

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

za każdy monit/wezwanie 30,00 zł

14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 10,00 zł

*) Pod wrunkiem, że placówka udostepnia usługę wypłat w POS

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji



1. Użytkowanie karty miesięcznie za każdą kartę 1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP 

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

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

rozliczenia operacji
0.5 EUR, 0,5 USD, 0,5 GBP  

4. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

5. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) sieci SGB 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

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

6. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie

1) sieci SGB 0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP

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

7. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie

1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty 0,50 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP 

2) w formie elektronicznej bez opłat

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

 

karty walutowe

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty



Taryfa Prowizji i Opłat

1. Kredyty dla podmiotów gospodarczych, rolniczych i klientów korporacyjnych-prowizja przygotowawcza

a) do 6 miesięcy

b) do 12 miesięcy

c) do 24 miesięcy

d) powyżej 24 miesięcy

e) kredyty na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

f) agrokredyty

   -   za pierwszy rok

   -   za każdy kolejny rok

g) kredyt w rachunku bieżącym

h) kredyty inwestycyjne dla rolników w ramach PROW

i) kredyt hipoteczny dla klientów instytucjonalnych

   -   do 5 lat

   -   powyżej 5 lat

*Dla podmiotów ubiegających się o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie równej i wyższej od 200.000,00 zł stosuje się obniżoną prowizję na 
poziomie 1 pp. liczonego od kwoty udzielonego kredytu. Kryterium zastosowania niższej prowizji jest posiadanie min. 24 miesiące czynnego 
rachunku bankowego i prowadzenie rozliczeń z tytułu wykonywanej działalności.

1a W przypadku odnowienia kredytu w rachunku bieżącym udzielonego do 05.11.2021 r. w Oddziale Lubichowo na okres 5 lat, opłata 
za odnowienie na kolejny okres roczny wynosi 0,5 % kwoty kredytu.

1b Dla kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, zabezpieczonych gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego z linii 
Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR), do których Klienci ubiegać się będą w BGK o dopłatę do oprocentowania, udzielonych 
podmiotom gospodarczym, rolnikom i klientom korporacyjnym - stawka prowizji określona w pkt. 1 ulega pomniejszeniu o 0,10 p.p.

Uwaga: prowizję pobiera się w kwocie nie mniejszej niż 150,00 zł  i nie większej niż 5,00 % kwoty kredytu

2. Stawka prowizji od kredytów preferencyjnych udzielanych przez bank objętych dopłatą do odsetek z ARiMR
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna: 

jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do 
dyspozycji kredytobiorcy

3. Opłata za obsługę dopłat z ARiMR (dotyczy kredytów udzielanych w okresie od 01.10.2012 r. do 31.12.2014 r.) miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu

4. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki           
naliczana od kwoty prolongowanej, płatna 

jednorazowo

5. Za prolongatę spłaty kredytów objętych dopłatą do odsetek z ARiMR
naliczana od kwoty prolongowanej, płatna 

jednorazowo

6. Od udzielonych gwarancji i poręczeń z terminem:

a) do 6 miesięcy

b) do 12 miesięcy

c) powyżej 12 miesięcy

   -   w pierwszym roku

   -   za każdy następny rozpoczęty kwartał

7. Prowizja wstępna – wniosek o udzielenie kredytu lub gwarancji

pobierana w dniu złożenia wniosku (z wyłączeniem 
działalności rolniczej) na poczet prowizji od 

udzielonego kredytu i gwarancji, naliczana od kwoty 
wnioskowanego kredytu; prowizja nie jest zwracana 

w przypadku negatywnej decyzji kredytowej lub 
rezygnacji klienta z kredytu/gwarancji

8.
Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów i innych zobowiązań

za każde zaświadczenie

9. Za wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak zadłużenia za każde zaświadczenie

naliczana od kwoty udzielonej                     
gwarancji, płatna                                  jednorazowo 

w dniu udzielenia gwarancji

160 + VAT

3,00%

Uwaga: prowizję pobiera się w kwocie nie mniejszej 
niż 150,00 zł

3,00%

0,40%

0,1% nie mniej niż 150,00 zł i nie więcej niż 1.000,00 
zł

160 + VAT

1,85%

0,03%

1% min. 300,00 zł 

1% min. 50,00 zł

1,60%

0,5%

2,0%

3,0%

3,0%

1,5%

1,0%

0,25%

2%*

Rozdział 7. Kredyty i pożyczki dla podmiotów gospodarczych, rolników i innych jednostek niefinansowych

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki, 
od kwoty zwiększającej kredyt w przypadku zmiany 
wysokości kredytu lub od kwoty odnowienia kredytu 

(dotyczy kredytów odnawialnych w RB), płatna: 
jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do 

dyspozycji kredytobiorcy

1,0%

2,0%

2,5%



Taryfa Prowizji i Opłat

10. Za wydanie opinii bankowej (na wniosek klienta) za każdą opinię

11. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat

12.
Inne czynności związane z obsługą kredytów, wykonywane na wniosek klienta (np. nowe rozterminowanie kredytu w ramach 
umowy, za wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia)

za każdy dokument

13.
Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (określenie zdolności kredytowej) za każdą opinię

14. Za wysłanie upomnienia/monitu/wezwania do spłaty zaległych rat lub odsetek od kredytu 

Uwaga: prowizję pobiera się zarówno od dokumentu wysłanego do kredytobiorcy jak i do poręczyciela

15. Wydanie zezwolenia na bezciężarowe odłączenie części nieruchomości z zabezpieczenia hipotecznego za każde zezwolenie

16. Za przygotowanie dokumentów do dokonania wpisu:

a) hipoteki za każdą hipotekę

b) zastawu rejestrowego za każdą umowę zastawu

c) przewłaszczenia, cesji praw za każdy dokument

d) poręczenia cywilnego, weksla lub innego zabezpieczenia za każdy dokument

17. Za wydanie promesy kredytowej

a) do celów notarialnych za każdą promesę

b) na inne cele naliczana od kwoty kredytu płatna jednorazowo

18. Prowizja za gotowość  (za niewykorzystanie kredytu)                                                                                                                                
Uwaga: prowizja za gotowość nie dotyczy Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Kościołów.                                                                                                                                                                                                                                                                     

a) w przypadku kredytów nieodnawialnych 
naliczana w stosunku rocznym od kwoty 
niewykorzystanego kredytu postawionego do 
dyspozycji kredytobiorcy za ilość dni w których bank 
pozostawał w gotowości do wypłaty kredytu w 
terminach i kwotach określonych w umowie kredytu, 
płatna w dniu wykorzystania niewykorzystanej kwoty 
kredytu                                                   b) W 
przypadku kredytów odnawialnych naliczana w 
stosunku rocznym od różnicy pomiędzy kredytem 
postawionym do dyspozycji a kredytem 
wykorzystanym, za każdy dzień niewykorzystania, 
płatna w terminach spłaty odsetek bez oddzielnej 
dyspozycji kredytobiorcy

19.
Za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytowej/pożyczki (z wyjątkiem prolongaty) np. Zmiana terminarza wypłaty 
transz kredytu, zmiana zabezpieczenia

za każdą zmianę warunków umowy

20. Za złożenie wniosku o kredyt: za każdy wniosek

a) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej

b) zwiazany z prowadzeniem działalności rolniczej
c) za złożenie zlecenia udzielenia gwarancji

                  POZOSTAŁE OPŁATYPOSTAŁE OPŁATY

1. Przejęcie długu lub przystąpienie do długu osoby trzeciej  płatna jednorazowo

2. Przyjęcie do depozytu karty pojazdu za każdą kartę

3. Wydanie z depozytu karty pojazdu za każdą kartę

4. Wezwanie do dostarczenia aktualnej polisy za każde wezwanie

5. Opłata z tytułu nieterminowego dostarczenia sprawozdań finansowych za każde sprawozdanie

100,00 zł

100,00 zł

120,00 zł

200,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

50,00 zł

150,00 zł

100,00 zł

brak opłat

100,00 zł

0,1% nie mniej niż 1000,00 zł

250,00 zł

0,50%

50,00 zł

80,00 zł

0,1% nie mniej niż 500,00 zł  i nie więcej niż 2.000,00 
zł

za każde upomnienie/monit/wezwanie 40,00 zł

160 + VAT



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) 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

7. Przelew na telefon za każdy przelew bez opłat

Płatności mobilne BLIK

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 
operacji

Rozdział 08. Instrumenty płatnicze
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Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Wpłaty gotówkowe:

1) na rachunki prowadzone w innych bankach naliczana od wpłacanej kwoty 0,5% min. 8 zł

poprzez terminal POS za każdą wpłatę 7,00 zł

2) wpłaty na działalność pożytku publicznego bez opłat

2. Dokonanie blokady depozytu na wniosek klienta dla innej instytucji za każdą blokadę 20,00 zł

3. Udzielenie pełnomocnictwa do rachunku z tytułu udzielenia kredytu przez inny bank za każde pełnomocnictwo 50,00 zł

4. Za wydanie klientom (na ich wniosek) potwierdzenia salda z przeznaczeniem dla audytorów za każde przekazanie 50,00 zł

5. Wynajem skrytek na wyciągi:

a) opłata abonamentowa miesięcznie 7,00 zł

b) wydanie klucza do skrytki jednorazowo 10,00 zł

c) wydanie klucza w miejsce utraconego jednorazowo 20,00 zł

6. Opłata za portfel do wrzutni nocnej każdy portfel 20,00 zł

7. Korzystanie z wrzutni nocnej miesięcznie 10,00 zł

8. Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia, sortowania lub paczkowania naliczana od wymienianej kwoty 0,5% min. 10 zł

9. Za zastrzeżenie dokumentu tożsamości lub innego dokumentu za każde zastrzeżenie bez opłat

10. Za zagubienie przez klienta klucza do wrzutni nocnej za każdy klucz 50,00 zł

11. Skup i sprzedaż waluty za każdą operację 0,5 % min. 5,00 zł*

*opłaty nie pobiera się od klientów naszego Banku 

12. Opłata za obsługę weksli i czeków do zapłaty , (inkaso weksli, czek do inkasa) za każdą czynność 50,00 zł

13. Za wydanie opinii stwierdzającej brak rachunku za każdą opinię
70 + VAT

14. Udostępnienie platformy walutowej dla pierwszego użytkownika/pełnomocnika  - bez opłat

15. Udostępnienie platformy walutowej dla każdego kolejnego pełnomocnika  - bez opłat

16. Przyjęcie depozytu do przechowania: klucze, papiery wartościowe (w tym bony oszczędnościowe, akcje i obligacje) po wykonaniu operacji 30,00 zł

17. Przechowywanie depozytu miesięcznie 30,00 zł
Uwaga: opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanychz urzędu, np.. Przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, albo na 
zabezpieczenie kredytu

Dział IV. Pozostałe opłaty



Taryfa Prowizji i Opłat

18. Wynajem skrytek sejfowych:
1) na dni:

a) mała skrytka dziennie 2,00 zł

b) średnia skrytka dziennie 2,50 zł

c) duża skrytka dziennie 3,50 zł
2) na miesiące:

a) mała skrytka miesięcznie 20,00 zł

b) średnia skrytka miesięcznie 30,00 zł

c) duża skrytka miesięcznie 55,00 zł
3) na lata:

a) mała skrytka rocznie 200,00 zł

b) średnia skrytka rocznie 250,00 zł

c) duża skrytka rocznie 450,00 zł

19.
Działania BS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza 
rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

za każdą dyspozycję 20,00 zł


