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ROR Konto "Konto

Osoby osobiste za

Fizyczne dla Młodych złotówkę"

1 Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
2 Prowadzenie rachunku (miesięcznie)                                                                  4,00 zł bez opłat 1,00 zł* bez opłat

4 Wpłaty gotówkowe na r-ki bankowe BS Stegna bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
a wypłaty gotówkowe bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
b wypłaty gotówkowe nieawizowanie z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem powyżej 20 tys.  

c niepodjęte awizowane wypłaty gotówkowe powyżej 20 tys.

5 Udostępnienie usług:

a Telefoniczne uzyskanie informacji o stanie rachunku  na hasło (miesięcznie) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

b INTERNET BANKING:

za korzystanie z usługi (miesięcznie) 3,00 zł 0,00 zł 3,00 zł bez opłat

odblokowanie hasła lub nadanie nowego (po blokadzie) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat

c SMS BANKING 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł bez opłat*

za uruchomienie usługi  (jednorazowo) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

za każdą uzyskaną informację 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł bez opłat*
zmiana numeru telefonu w usłudze SMS Banking 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł

6

6.1.

a w Placówkach Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
b za pośrednictewm Internet Bankingu skierowany na rachunki w BS w Stegnie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

6.2.

a  za pośrednictwem Internet Bankingu poprzez system Blue Cash 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

b realizowany poprzez system BlueCash (za jeden przelew) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

c Polecenie przelewu poniżej 1.000.0000, zł, złożonych w formie papierowej, na rachunki 
prowadzone w BS w Stegnie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Stegnie 2,90 zł 2,90 zł 2,90 zł bez opłat**
na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Stegnie - realizowane w systemie Sorbnet 
(dodatkowo od każdego przelewu) 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

d
Polecenie przelewu poniżej 1.000.0000, zł, złożonych za pośrednictwem usług bankowści 
elektronicznej,  na rachunki prowadzone w BS w Stegnie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Stegnie 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł bez opłat*
na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Stegnie - realizowane w systemie Sorbnet 
(dodatkowo od każdego przelewu) 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

e
Polecenie przelewu powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)

25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

7 Polecenie zapłaty:

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

b realizacja polecenia zapłaty z r-ku płatnika 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł bez opłat

c odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na 
korzystanie z polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat

1 2 3 4

Uwaga: Pobiera się opłaty za funkcjonowanie r-ków Rad Rodziców szkół, przedszkoli, organizacji społecznych. Opłata wynosi 10,00 zł 

TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STEGNIE 

10,00 zł

I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Polecenie przelewu:

Podstawowy 
rachunek płatniczy

** pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 2,90 zł.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

10,00 zł

RODZAJ RACHUNKU BANKOWEGO 

3

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 

0,1% (min. 5,00 zł; max. 50,00 zł)
0,1% (min. 5,00 zł; max. 50,00 zł)

przelew wewnętrzny na rachunki prowadzone w BS w Stegnie realizowany:

przelew wychodzący do innego banku realizowany:

* pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 0,50 zł.

10,00 zł10,00 złUstanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania r-kiem bankowym-od każdego  
pełnomocnika niezależnie od opłaty skarbowej



8

a Sporządzenie odpisu obrotów na jednym r-ku z bieżącego roku kalendarzowego

b Za wydanie klientom-na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku,wysokość 
salda lub opinii o r-ku, stanie oszczędności

c Wysyłanie wyciągów bankowych:
* 1)w formie papierowej raz w miesiącu: bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
* jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
* jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 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
d sporządzenie wyciągu po każdorazowej zmianie salda (odbiór osobisty) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł
e wysyłanie wyciągów pocztą po każdorazowej zmianie salda 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł
f Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego (bez załączników)
g Sporządzenie odpisu każdego załącznika do wyciągu (kopia dokumentu)
h
* klient określi datę dokonania operacji
* klient nie określi daty dokonania operacji
i za potwierdzenie dokonania transakcji,która została wykonana za pośrednictwem Internet Bankingu 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł
j Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
9
a

a. na rachunki prowadzone w BS w Stegnie     1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł bez opłat
b. na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Stegnie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł bez opłat*

b
a. na rachunki prowadzone w BS w Stegnie     0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł bez opłat**
b. na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Stegnie 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł bez opłat**

c 3) realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za pośrednictwem usług 
bankowości elektronicznej 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

d 4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł bez opłat*
b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

e odwołanie zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat***
b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

10
a otwarcie rachunku 0,00 zł x 0,00 zł 0,00 zł
b otwarcie rachunku bez wniesionej pierwszej wpłaty 15,00 zł x 15,00 zł 15,00 zł
c prowadzenie rachunku miesięcznie 5,00 zł x 5,00 zł 5,00 zł
d za każde wykonane zlecenie - polecenie przelewu 10,00 zł x 10,00 zł 10,00 zł
e wydanie historii r-ku na życzenie klienta za okres poprzedzający bieżący miesiąc 10,00 zł x 10,00 zł 10,00 zł
f

wpłata  na rachunek (nie mniej niż 5,00 zł) 0,00 zł x 0,00 zł 0,00 zł
wypłata z rachunku (nie mniej niż 5,00 zł) 0,00 zł x 0,00 zł 0,00 zł

11

a na rachunek w innym banku w kraju 4,80 zł 4,80 zł 4,80 zł bez opłat****
b na rachunek w innym banku poza krajem 4,80 zł 4,80 zł 4,80 zł 4,80 zł

1 2 3 4
1

1.1 Przyjęcie upoważnienia do wypłat z GOPS i PUP  (sporządzonego przez bank) 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł

1.2. Za zmianę,odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 
wkładu na wypadek śmierci-"ZAPIS" 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

1.3. Realizacja wypłaty z tytułu "zapis na wypadek śmierci" (od każdego zapisobiorcy) 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

1.4. Realizacja dyspozycji spadkobierców 50,00 zł + VAT 
= 61,50 zł

50,00 zł + VAT = 
61,50 zł

50,00 zł + VAT = 
61,50 zł bez opłat

1.5. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł bez opłat
1.6. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania salda debetowego na r-ku 6,60 zł 6,60 zł 6,60 zł 6,60 zł
1.7. Za zamknięcie rachunku na wniosek klienta 15,00 zł nie dotyczy 15,00 zł 15,00 zł
1.8. Opłata za ponowne otwarcie konta 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
1.9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dok. 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

1.11. Za korzystanie z wrzutni nocnej 

1.12. Udzielenie posiadaczowi informacji zbiorczej o jego rachunkach w bankach

1.13. Udzielenie informacji zbiorczej osobie uprawnionej o rachunkach zmarłego w bankach, np. 
spadkobiercy

1.14 Zmiana karty wzorów podpisów (każdorazowo)
1.15 Odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia płatniczego odwołanego przez klienta

2
2.1. na r-ki bankowe w innych bankach 
2.2. wpłaty na cele użyteczności publicznej * 
2.3. KRUS
2.4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych/Urząd Skarbowy (+ mandat karny)
2.5. Wypłata w przypadku braku r-ku bankowego  (zlecenie do wypłaty) 

3. Opłata za wpłw na rachunek renty/emerytury zagranicznej

4. Za sporządzenie dokumentu wpłaty wg dyspozycji ustnej klienta, za wyjątkiem wpłat na rachunki 
własne

* pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 3,00 zł.

** pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 0,50 zł.

*** pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 5,00 zł.

**** pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 4,80 zł.

Polecenie przelewu SEPA: realizacja poleceń wypłaty (przekazów) w obrocie dewizowym nominowanych w EUR, z datą waluty TOMNEXT, spełnijących następujące 
warunku (łącznie): rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, bezwzględnie wpisany IBAN beneficjenta, określona opcja kosztowa SHA. Uwaga! do SEPY 
nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego.

II. INNE CZYNNOŚCI 

30,00 zł + VAT = 36,90 zł

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:                                                                                                                                                                      

Strona pierwsza 5,00 zł + VAT = 6,15 zł, każda następna 2,00 zł 
+VAT = 2,46 zł

Rachunki walutowe:

* wniesienie, które upoważania ofiarodawcę na mocy przepisów ogólnych do ich odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego

1.10.

5,00 zł

0,5% (nie mniej niż 15,00 zł nie więcej niż 100,00 zł)

2% (nie mniej niż 35,00 zł)

0,5% kwoty nie mniej niż 5,00 zł i nie więcej niż 100,00 zł 

80,00 zł za każdy przelew

30,00 zł + VAT = 36,90 zł

15,00 zł + VAT = 18,45 zł
5,00 zł + VAT = 6,15 zł

3,20 zł

Sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku gdy:                                     

Rachunki walutowe:

30,00 zł + VAT = 36,90 zł

25,00 zł + VAT = 30,75 zł

Realizacja zleceń stałych:

2) realizacja przelewu złożonego za po pośrednictwem usług bankowości elektronicznej                                                                                                                                                                    

Czynności kasowe/wpłaty gotówkowe

Czynności związane z obsługą rachunków bankowych:

Potwierdzenia, wyciąg z rachunku, odpisy, zaświadczenia:

bez opłat

30,00 zł

Za wymianę krajowych znaków pieniężnych jednych wartości nominalnych na inne

0,5% kwoty nie mniej niż 10,00 zł, nie więcej niż 500,00 zł 

operacje gotówkowe:                                                                                                                                                                                                                                            

2,00 zł

od 0,15%

0,5% kwoty  (nie mniej niż 2,90 zł, nie więcej niż 100,00 zł)
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a Sporządzenie odpisu obrotów na jednym r-ku z bieżącego roku kalendarzowego

b Za wydanie klientom-na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku,wysokość 
salda lub opinii o r-ku, stanie oszczędności

c Wysyłanie wyciągów bankowych:
* 1)w formie papierowej raz w miesiącu: bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
* jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
* jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 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
d sporządzenie wyciągu po każdorazowej zmianie salda (odbiór osobisty) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł
e wysyłanie wyciągów pocztą po każdorazowej zmianie salda 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł
f Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego (bez załączników)
g Sporządzenie odpisu każdego załącznika do wyciągu (kopia dokumentu)
h
* klient określi datę dokonania operacji
* klient nie określi daty dokonania operacji
i za potwierdzenie dokonania transakcji,która została wykonana za pośrednictwem Internet Bankingu 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł
j Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
9
a

a. na rachunki prowadzone w BS w Stegnie     1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł bez opłat
b. na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Stegnie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł bez opłat*

b
a. na rachunki prowadzone w BS w Stegnie     0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł bez opłat**
b. na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Stegnie 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł bez opłat**

c 3) realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za pośrednictwem usług 
bankowości elektronicznej 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

d 4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł bez opłat*
b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

e odwołanie zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat***
b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

10
a otwarcie rachunku 0,00 zł x 0,00 zł 0,00 zł
b otwarcie rachunku bez wniesionej pierwszej wpłaty 15,00 zł x 15,00 zł 15,00 zł
c prowadzenie rachunku miesięcznie 5,00 zł x 5,00 zł 5,00 zł
d za każde wykonane zlecenie - polecenie przelewu 10,00 zł x 10,00 zł 10,00 zł
e wydanie historii r-ku na życzenie klienta za okres poprzedzający bieżący miesiąc 10,00 zł x 10,00 zł 10,00 zł
f

wpłata  na rachunek (nie mniej niż 5,00 zł) 0,00 zł x 0,00 zł 0,00 zł
wypłata z rachunku (nie mniej niż 5,00 zł) 0,00 zł x 0,00 zł 0,00 zł

11

a na rachunek w innym banku w kraju 4,80 zł 4,80 zł 4,80 zł bez opłat****
b na rachunek w innym banku poza krajem 4,80 zł 4,80 zł 4,80 zł 4,80 zł

1 2 3 4
1

1.1 Przyjęcie upoważnienia do wypłat z GOPS i PUP  (sporządzonego przez bank) 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł

1.2. Za zmianę,odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 
wkładu na wypadek śmierci-"ZAPIS" 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

1.3. Realizacja wypłaty z tytułu "zapis na wypadek śmierci" (od każdego zapisobiorcy) 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

1.4. Realizacja dyspozycji spadkobierców 50,00 zł + VAT 
= 61,50 zł

50,00 zł + VAT = 
61,50 zł

50,00 zł + VAT = 
61,50 zł bez opłat

1.5. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł bez opłat
1.6. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania salda debetowego na r-ku 6,60 zł 6,60 zł 6,60 zł 6,60 zł
1.7. Za zamknięcie rachunku na wniosek klienta 15,00 zł nie dotyczy 15,00 zł 15,00 zł
1.8. Opłata za ponowne otwarcie konta 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
1.9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dok. 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

1.11. Za korzystanie z wrzutni nocnej 

1.12. Udzielenie posiadaczowi informacji zbiorczej o jego rachunkach w bankach

1.13. Udzielenie informacji zbiorczej osobie uprawnionej o rachunkach zmarłego w bankach, np. 
spadkobiercy

1.14 Zmiana karty wzorów podpisów (każdorazowo)
1.15 Odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia płatniczego odwołanego przez klienta

2
2.1. na r-ki bankowe w innych bankach 
2.2. wpłaty na cele użyteczności publicznej * 
2.3. KRUS
2.4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych/Urząd Skarbowy (+ mandat karny)
2.5. Wypłata w przypadku braku r-ku bankowego  (zlecenie do wypłaty) 

3. Opłata za wpłw na rachunek renty/emerytury zagranicznej

4. Za sporządzenie dokumentu wpłaty wg dyspozycji ustnej klienta, za wyjątkiem wpłat na rachunki 
własne

* pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 3,00 zł.

** pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 0,50 zł.

*** pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 5,00 zł.

**** pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 4,80 zł.

Polecenie przelewu SEPA: realizacja poleceń wypłaty (przekazów) w obrocie dewizowym nominowanych w EUR, z datą waluty TOMNEXT, spełnijących następujące 
warunku (łącznie): rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, bezwzględnie wpisany IBAN beneficjenta, określona opcja kosztowa SHA. Uwaga! do SEPY 
nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego.

II. INNE CZYNNOŚCI 

30,00 zł + VAT = 36,90 zł

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:                                                                                                                                                                      

Strona pierwsza 5,00 zł + VAT = 6,15 zł, każda następna 2,00 zł 
+VAT = 2,46 zł

Rachunki walutowe:

* wniesienie, które upoważania ofiarodawcę na mocy przepisów ogólnych do ich odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego

1.10.

5,00 zł

0,5% (nie mniej niż 15,00 zł nie więcej niż 100,00 zł)

2% (nie mniej niż 35,00 zł)

0,5% kwoty nie mniej niż 5,00 zł i nie więcej niż 100,00 zł 

80,00 zł za każdy przelew

30,00 zł + VAT = 36,90 zł

15,00 zł + VAT = 18,45 zł
5,00 zł + VAT = 6,15 zł

3,20 zł

Sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku gdy:                                     

Rachunki walutowe:

30,00 zł + VAT = 36,90 zł

25,00 zł + VAT = 30,75 zł

Realizacja zleceń stałych:

2) realizacja przelewu złożonego za po pośrednictwem usług bankowości elektronicznej                                                                                                                                                                    

Czynności kasowe/wpłaty gotówkowe

Czynności związane z obsługą rachunków bankowych:

Potwierdzenia, wyciąg z rachunku, odpisy, zaświadczenia:

bez opłat

30,00 zł

Za wymianę krajowych znaków pieniężnych jednych wartości nominalnych na inne

0,5% kwoty nie mniej niż 10,00 zł, nie więcej niż 500,00 zł 

operacje gotówkowe:                                                                                                                                                                                                                                            

2,00 zł

od 0,15%

0,5% kwoty  (nie mniej niż 2,90 zł, nie więcej niż 100,00 zł)

1  Otwarcie i prowadzenie rachunków lokat / wkładów oszczędnościowych

2 Wpłaty i wypłaty z rachunków lokat / wkładów oszczędnościowych

3 Blokada na rachunku lokaty terminowej

4 Historia rachunku lokaty terminowej
5 Opłata za wymianę KO a'vista
6 Zgłoszenie o zgubieniu KO a'vista i terminowych
7 Za zamknięcie rachunku a'vista
8 Umorzenie książeczek a'vista i terminowych
9 Wydanie nowej książeczki a'vista i terminowych w przypadku jej umorzenia
10 Wpłaty i wypłaty gotówkowe z r-ków lokat terminowych

11 Za dokonanie zastrzeżenia (lub odwołanie) czeków,książeczek oszczędnościowych,dowodów 
osobistych, r-ków bankowych

12 Cesja książeczki mieszkaniowej

13 Likwidacja książeczki mieszkaniowej

14

a na rachunki prowadzone w BS w Stegnie

b na rachunki prowadzone w innych bankach

c realizowane przez system Sorbnet (dodatkowo od każdego przelewu)

d realizowane przez system Blue Cash (za jeden przelew)

15
a sporządzanie wyciągu po każdorazowej zmianie salda (odbiór osobisty)
b wysyłanie wyciągów pocztą po każdorazowej zmianie salda

* oraz obsługa karty MasterCard  wydanej do konta bez dodatkowych warunków do spełnienia (np. liczba transakcji w m-cu, płatności o określonej wartości, 
wpływ wynagrodzenia czy obowiązek aktywnego korzystania z konta i karty płatniczej)

3,00 zł
Wyciągi bankowe:

70,00 zł
15,00 zł

10,00 zł
5,00 zł

bez prowizji

25,00 zł

bez opłat

15,00 zł
30,00 zł
15,00 zł

bez opłat

5,00 zł

30,00 (od każdego)

Dyspozycje bezgotówkowe u z KO a`vista (PRZELEWY) 

bez prowizji 

5,00 zł

10,00 zł

III. OSZCZĘDNOŚCI/LOKATY/KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE A`VISTA

10,00 zł



                                                                                                                                                        
Obowiązująca od 

08.08.2018 r. 

1 2
R-k bieżący R-k bieżący
podmioty dla 

gospodarcze rolników

1 Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat
a jednego r-ku bieżącego, pomocniczego lub dodatkowego bez opłat bez opłat
2 Prowadzenie rachunku (miesięcznie)                                                                  21,00 zł 12,00 zł

4 Wpłaty gotówkowe na r-ki bankowe BS Stegna (prowizji nie pobiera się w przypadku korzystania z 
kredytu w r-ku bieżącym do wysokości salda zadłużenia nie mniej jak 2,50 zł nie więcej jak 100 zł) 0,15%, min. 2,50 zł bez opłat

a wypłaty gotówkowe nieawizowanie z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem powyżej 20 tys.  
b niepodjęte awizowane wypłaty gotówkowe powyżej 20 tys.
5 Udostępnienie usług:
a Telefoniczne uzyskanie informacji o stanie rachunku  na hasło (miesięcznie) 10,00 zł 10,00 zł
b INTERNET BANKING:

za korzystanie z usługi (miesięcznie) 5,00 zł 3,00 zł
odblokowanie hasła lub nadanie nowego (po blokadzie) 5,00 zł 5,00 zł

c TOKEN
za wydanie dwóch urządzeń 80,00 zł nie dotyczy 
za utracenie urządzenia 100 zł + VAT = 123 zł nie dotyczy 
za korzystanie z usługi (miesięcznie) 0,00 zł nie dotyczy 

d
1 2

za uruchomienie usługi  (jednorazowo) bez opłat bez opłat
za każdą uzyskaną informację 0,30 zł 0,30 zł
zmiana numeru telefonu w usłudze SMS Banking 4,00 zł 4,00 zł

e HOME BANKING
za zainstalowanie,uruchomienie Home Bankingu,przeszkolenie w siedzibie klienta (miesięcznie) bez opłat nie dotyczy 
za korzystanie z Home bankingu. Decyzja uzależniona od innych warunków określonych w umowie. 
Decyzję podejmuje Zarząd Banku. bez opłat nie dotyczy 

zmiana autoryzacji 50,00 zł nie dotyczy 
6

6.1.
a w Placówkach Banku bez opłat bez opłat
b za pośrednictewm Internet Bankingu skierowany na rachunki w BS w Stegnie bez opłat bez opłat

6.2.
a w Placówkach Banku (za jeden przelew) 2,90 zł 2,90 zł
b  za pośrednictwem Internet  Bankingu  1,00 zł 1,00 zł
c  za pośrednictwem Internet Bankingu poprzez system Blue Cash 5,00 zł 5,00 zł
d realizowany poprzez system BlueCash (za jeden przelew) 5,00 zł 5,00 zł
f realizowane poprzez system Sorbnet (dodatkowo od każdego przelewu) 25,00 zł 25,00 zł
g generowane w systemie Home Banking (za jeden przelew) 2,50 zł 2,50 zł
7 Polecenie zapłaty:
a złożenie zlecenia wykonania zapłaty przez wierzyciela w formie elektronicznej 5,00 zł 5,00 zł
b realizacja polecenia zapłaty z r-ku dłużnika 2,50 zł 2,50 zł

c odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania) lub aktualizacja upoważnienia polecenia 
zapłaty 5,00 zł 5,00 zł

8 Wypłaty czeków gotówkowych umiejscowionych:
a ze wszystkich r-ków na rzecz posiadacza r-ku(nie mniej niż 3 zł nie więcej jak 100 zł) 0,10% bez opłat
b z wszystkich r-ków na rzecz os. trzecich (nie mniej niż 3 zł nie więcej niż 100 zł) 0,10% bez opłat
c realizowanych wpływów bieżących x bez opłat
9 Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 15,00 zł 15,00 zł
a przyjęcie czeku do inkasa 25,00 zł 25,00 zł
10 Wydanie książeczki czekowej 15,00 zł 15,00 zł
11 Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów czekowych 30,00 zł 30,00 zł

1 2

* oraz obsługa karty MasterCard  wydanej do konta bez dodatkowych warunków do spełnienia(np.. Liczba transakcji w m-cu, płatności o określonej wartości, wpływ wynagrodzenia czy 
obowiązek aktywnego korzystania z konta i karty płatniczej

Polecenie przelewu:
przelew wewnętrzny na rachunki prowadzone w BS w Stegnie realizowany:

0,1% (min. 5,00 zł; max. 50,00 zł)
0,1% (min. 5,00 zł; max. 50,00 zł)

przelew wychodzący do innego banku realizowany:

3 Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania r-kiem bankowym-od każdego  pełnomocnika 
niezależnie od opłaty skarbowej 15,00 zł 10,00 zł

Uwaga: Pobiera się opłaty za funkcjonowanie r-ków Rad Rodziców szkół, przedszkoli, organizacji społecznych. Opłata wynosi 10,00 zł 

SMS BANKING 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 

TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STEGNIE 
I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH

RODZAJ RACHUNKU BANKOWEGO 



12

a Sporządzenie odpisu obrotów na jednym r-ku z bieżącego roku kalendarzowego

b Za wydanie klientom-na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku,wysokość 
salda lub opinii o r-ku, stanie oszczędności

c Za przekazywanie pocztą wyciągów bankowych raz w miesiącu bez opłat bez opłat
* sporządzenie wyciągu po każdorazowej zmianie salda (odbiór osobisty) 3,00 zł 3,00 zł
* wysyłanie wyciągów pocztą po każdorazowej zmianie salda 5,00 zł 5,00 zł
* drogą elektroniczną bez opłat bez opłat
d Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego (bez załączników)
e Sporządzenie odpisu każdego załącznika do wyciągu (kopia dokumentu)
f
* klient określi datę dokonania operacji
* klient nie określi daty dokonania operacji
g za potwierdzenie dokonania transakcji,która została wykonana za pośrednictwem Internet Bankingu 3,00 zł 3,00 zł
13
a na rachunki w BS Stegna 1,00 zł 1,00 zł
b na rachunki w innych bankach 3,00 zł 3,00 zł
c przez Internet Banking 0,50 zł 0,50 zł
d odwołanie zlecenia stałego 5,00 zł 5,00 zł
e modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego 3,00 zł 3,00 zł
14 otwarcie akredytywy kredytowej od 0,5% od 0,5%
15
a otwarcie rachunku 10,00 zł 0,00 zł
b otwarcie rachunku bez wniesionej pierwszej wpłaty 30,00 zł 15,00 zł
c prowadzenie rachunku miesięcznie 10,00 zł 5,00 zł
d za każde wykonane zlecenie 10,00 zł 10,00 zł
e wydanie historii r-ku na życzenie klienta za okres poprzedzający bieżący miesiąc 10,00 zł 10,00 zł
f

wpłata  na rachunek (nie mniej niż 5,00 zł) 0,20% 0,00 zł
wypłata z rachunku (nie mniej niż 5,00 zł) 0,20% 0,00 zł

1 2
1

1.1 Przyjęcie upoważnienia do wypłat z GOPS i PUP  (sporządzonego przez bank) nie dotyczy nie dotyczy

1.2. Za zmianę,odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu 
na wypadek śmierci-"ZAPIS" nie dotyczy nie dotyczy

1.3. Realizacja wypłaty z tytułu "zapis na wypadek śmierci" (od każdego zapisobiorcy) nie dotyczy nie dotyczy

1.4. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu (od każdego spadkobiercy) lub aktu 
poświadczenia dziedziczenia nie dotyczy nie dotyczy

1.5. Za zmianę r-ku ze wspólnego na indywidualny (jedynie w przypadku śmierci współposiadacza) nie dotyczy nie dotyczy
1.6. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania salda debetowego na r-ku 6,60 zł 6,60 zł
1.7. Za zamknięcie rachunku na wniosek klienta nie dotyczy nie dotyczy
1.8. Opłata za ponowne otwarcie konta 20,00 zł 10,00 zł
1.9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dok. 25,00 zł 25,00 zł

1.11. Za korzystanie z wrzutni nocnej 

1.12. Udzielenie posiadaczowi informacji zbiorczej o jego rachunkach w bankach

1.13. Udzielenie informacji zbiorczej osobie uprawnionej o rachunkach zmarłego w bankach, np. 
spadkobiercy

1.14 Zmiana karty wzorów podpisów (każdorazowo)

1.15 Odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia płatniczego odwołanego przez klienta

2

2.1. na r-ki bankowe w innych bankach 

2.2. wpłaty na cele użyteczności publicznej * 
2.3. KRUS

2.4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych/Urząd Skarbowy (+ mandat karny)

2.5. Wypłata w przypadku braku r-ku bankowego  (zlecenie do wypłaty) 

3. Opłata za wpłw na rachunek renty/emerytury zagranicznej

4. Za sporządzenie dokumentu wpłaty wg dyspozycji ustnej klienta, za wyjątkiem wpłat na rachunki 
własne

0,5% kwoty  (nie mniej niż 2,90 zł, nie więcej 
niż 100,00 zł)

* wniesienie, które upoważania ofiarodawcę na mocy przepisów ogólnych do ich odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego

bez opłat
3,20 zł

0,5% kwoty nie mniej niż 5,00 zł i nie więcej niż 
100,00 zł 

0,5% (nie mniej niż 15,00 zł nie więcej niż 
100,00 zł)

80,00 zł za każdy przelew

2,00 zł

od 0,15%

30,00 zł + VAT = 36,90 zł

Czynności kasowe/wpłaty gotówkowe

30,00 zł

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

niż 500,00 zł 

operacje gotówkowe:                                                                                                                                                                                                                                            

II. INNE CZYNNOŚCI 

30,00 zł + VAT = 36,90 zł

Czynności związane z obsługą rachunków bankowych:

1.10. Za wymianę krajowych znaków pieniężnych jednych wartości nominalnych na inne 2% (nie mniej niż 35,00 zł)

Sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku gdy:                                     

15,00 zł + VAT = 18,45 zł
5,00 zł + VAT = 6,15 zł

25,00 zł + VAT = 30,75 zł

Realizacja zleceń stałych:

Rachunki walutowe:

Potwierdzenia, wyciąg z rachunku, odpisy, zaświadczenia:

Strona pierwsza 5,00 zł = VAT = 6,15 zł, każda 
następna 2,00 ZŁ + VAT= 2,46 zł

30,00 zł + VAT = 36,90 ZŁ



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Maestro/
Visa Electron

Visa Electron 
"młodzieżowa" MasterCard Debit MasterCard Debit                                                             

"młodzieżowa" Visa Electron payWave Visa Electron payWave 
"młodzieżowa"

Podstawowy Rachunek 
Płatniczy

Mastercard

1. Wydanie karty debetowej dla:
a) posiadacza /współposiadacza rachunku 18,00 zł 0,00 zł 18,00 zł 0,00 zł 18,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
b) osoby wskazanej (np. pełnomocnik) 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 0,00 zł
2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 0,00 zł

3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub 
osobie wskazanej 25,00 zł 15,00 zł 25,00 zł 15,00 zł 25,00 zł 15,00 zł 0,00 zł

4. Zablokowanie/odblokowanie karty
5. Zastrzeżenie karty
6. Opłata roczna za korzystanie z karty przez:
a) posiadacza/ współposiadacza rachunku 25,00 zł 15,00 zł 25,00 zł 15,00 zł 25,00 zł 15,00 zł 0,00 zł
b) osobę wskazaną (np. pełnomocnika) 25,00 zł 20,00 zł 25,00 zł 20,00 zł 25,00 zł 20,00 zł 0,00 zł

7. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą 
zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł

8. Opłata za wypłatę gotówki (naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia 
operacji)

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych
b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł bez opłat

c) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt. a 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 2% min. 5,00 zł 2% min.5,00 zł

pięć wpłat w 
miesiącu 

kalendarzowym 
bez opłat, każda 
kolejna 1,30 zł

d) w kasach innych banków, innych niż wskazane w pkt. b (przy uzyciu terminala POS) 1 3% min.4,50 zł 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 bez opłat
e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min.10,00 zł nie dotyczy

9. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back (za każdą wypłatę) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł bez opłat

10.
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)

3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł bez opłat

11. Wydanie pierwszego  numeru PIN (za każdy numer PIN) 4,50 zł 0,00 zł 4,50 zł 0,00 zł 4,50 zł 0,00 zł 0,00 zł
12. Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 0,00 zł
13. Zmiana PIN w bankomatach (za każdą zmianę, pobierana w dniu rozliczenia operacji)
a)  SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł
b) w bankomatach banków obcych 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł
14.
a) banków SGB
b) innych, niż wskazane w pkt. a) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł
15. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł

16. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta (za każde 
zestawienie) 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,58 zł

17. Ekspersowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciagu 3 dni roboczych) 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł
18. Wysłanie listem poleconym (ZPO) karty na życzenie Klienta 
19. Transakcje bezgotówkowe
a) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji
b) dokonywana na terytorium państw członkowskich EOG nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

c) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji

20. Opłata za przewalutowanie  transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN 3% (dot. Visa 
Electron) 3% bez prowizji bez prowizji 3% 3% bez opłat

21. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure (opłata jednorazowa)
22. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure (opłata miesięczna)
23. Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure

IV. OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH (os. fizyczne)
1. Karty wydawane do rachunku (debetowe) dla osób fizycznych z funkcją zbliżeniową

bez opłat
bez opłat

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

bez funkcji zbliżeniowej 

bez opłat

Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach (za każde sprawdzenie)

zgodnie z wysokością opłaty wg  taryfy Poczty Polskiej 

1,00 zł

10,00 zł
bez opłat

bez opłat



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
a)
b)
2.
3.
4.
5.
6.
a)
b)
7.
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.

10.
11.
12.
a)
b)
13.
a)
b)
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.

Wyszczególnienie czynności MasterCard
1. Wydanie karty i numeru PIN 25,00 zł
2. Zasilenie rachunku karty bez opłat
3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 30,00 zł
4. Zablokowanie/odblokowanie karty 10,00 zł
5. Zastrzeżenie karty bez opłat
6. Uzytkowanie karty (opłata miesięczna) bez opłat
7.
a) banków SGB 4,50 zł
b) innych, niż wskazane w pkt. a) 7,00 zł
8.

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków 
spółdzielczych bez opłat

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1 1,50 zł
c) w bankomatach obcych, innych niż wskazane w pkt. a 1,30 zł

d)
w kasach obcych banków, innych niż wskazane w pkt. b (przy użyciu terminala 
POS) 1 3% min. 4,50 zł

e) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł
9. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (miesięcznie) bez opłat

10. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji

11. Ekspersowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciagu 3 dni 
roboczych) 45,00 zł

12.
a) banków SGB bez opłat
b) innych, niż wskazane w pkt. a) 1,00 zł
13. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure (opłata jednorazowa) bez opłat
14. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure (opłata miesięczna) bez opłat
15. Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure bez opłat

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (miesięcznie)
innych, niż wskazane w pkt. a)
banków SGB
Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach:1

banków SGB
Zmiana PIN w bankomatach:

innych, niż wskazane w pkt. a)

w bankomatach za granicą
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back (za każdą wypłatę)
Wydanie pierwszego  numeru PIN (za każdy numer PIN)
Wydanie nowego numeru PIN

Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure
Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure (opłata miesięczna)
Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure (opłata jednorazowa)

Transakcje bezgotówkowe
Wysłanie listem poleconym (ZPO) karty na życzenie Klienta 
Ekspersowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciagu 3 dni roboczych)

posiadacza/ współposiadacza rachunku
osobę wskazaną (np.pełnomocnika)
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę
Opłata za wypłatę gotówki
w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych

w bankomatach obcych, innych niż wskazane w pkt. a

Wydanie karty dla:
posiadacza/współposiadacza rachunku
osoby wskazanej (np. pełnomocnik)

Zastrzeżenie karty
Opłata roczna za korzystanie z karty przez:

3% min. 4,50 zł

nie dotyczy

Opłata za wypłatę gotówki:

w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1

w kasach obcych banków, innych niż wskazane w pkt. b (przy użyciu terminala POS) 1

4,50 zł
6,00 zł

3% min. 4,50 zł

1) Po uostępnieniu usługi przez SGB-Bank S.A.

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od kwoty 
transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji)3

nie dotyczy

1,00 zł

bez prowizji

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej (naliczana od kwoty transakcji,pobierana w dniu 
rozliczenia operacji)2

nie dotyczy
nie dotyczy

bez opłat

5,00 zł

bez opłat

Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach:

Zmiana PIN w bankomatach:

bez prowizji

nie dotyczy

1,50 zł

3. Karty przedpłacone (dla osób fizycznych)

nie dotyczy

2. Karty wydawane do rachunku (debetowe) dla osób fizycznych

bez prowizji

3% min. 4,50 zł

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia

VISA HCE

nie dotyczy

2,58 zł

Zablokowanie/odblokowanie karty

1,50 zł

25,00 zł
25,00 zł

bez opłat

18,00 zł

10,00 zł

20,00 zł
nie dotyczy
nie dotyczyWznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej



bez funkcji zbliżeniowej z funkcją zbliżeniową

MasterCard/Visa MasterCard Gold

1. 
a) głównej bez opłat bez opłat
b) dołączonej bez opłat bez opłat
2.
a) głównej 42,00 zł 42,00 zł
b) dołączonej 30,00 zł 30,00 zł
3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 25,00 zł 25,00 zł
4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN 25,00 zł 25,00 zł
5. Wznowienie karty bez opłat bez opłat
6. Zablokowanie/odblokowanie karty 10,00 zł 10,00 zł
7. Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat
8.
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł
b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł
c) w bankomatach obcych, innych niż wskazane w pkt. a 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł
d) w kasach obcych banków, innych niż wskazane w pkt. b (przy uzyciu terminala POS) 1 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł
e) w bankomatach za granicą 3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł
9. Zmiana PIN w bankomatach 4,50 zł 4,50 zł

10. Wydanie pierwszego numeru PIN bez opłat bez opłat
11. Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł 6,00 zł
12. Zmiana limitu kredytowego bez opłat bez opłat
13. Minimalna kwota do zapłaty 5% min. 50,00 zł 5% min. 50,00 zł

14.
Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty zadłużenia (nie więcej niż jedno w 
okresie rozliczeniowym lub wezwania do spłaty zadłużenia - w przypadkach określonych w 
umowie o kartę)

6,60 zł 6,60 zł

17. 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) bez opłat

18.
a) banków SGB bez opłat bez opłat
b) innych, niż wskazane w pkt. a) 1,00 zł 1,00 zł
19. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure (opłata jednorazowa) bez opłat bez opłat
20. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure (opłata miesięczna) bez opłat bez opłat
21. Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure bez opłat bez opłat

4. Karty kredytowe (dla osób fizycznych)

Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach:

Wyszczególnienie czynności

Użytkowanie karty (opłata nie pobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)

Opłata za wypłatę gotówki:

Wydanie karty:

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



1.
a)
b)
2.

3.

4.
5.
6.
a)
b)
7.
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.

10.

10.

11.

12.
13.
a)
b)
14.
a)
b)
15.
16.

17.

18.

19. 

20.
21.
22.

Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure (opłata miesięczna)
Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back (za każdą wypłatę)

Wydanie pierwszego  numeru PIN (za każdy numer PIN)

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:

innych, niż wskazane w pkt. a)
Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach:2

osobę wskazaną (np.pełnomocnika)
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę
Opłata za wypłatę gotówki
w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych

w bankomatach obcych, innych niż wskazane w pkt. a

w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskichEOG )

posiadacza/współposiadacza rachunku
osoby wskazanej (np. pełnomocnik)

Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie 
wskazanej

Zastrzeżenie karty
Opłata roczna za korzystanie z karty przez:
posiadacza/ współposiadacza rachunku

3% min.10,00 zł

innych, niż wskazane w pkt. a)
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (miesięcznie)
Ekspersowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciagu 3 dni roboczych)

Transakcje bezgotówkowe

2) Po uostępnieniu usługi przez SGB-Bank S.A.

Wygenerowanie i wysyłka PIN poprzez SMS (za każdy wysłany za pośrednictwem SMS numer 
PIN) 1,60 zł

bez opłat

7,00 zł

bez opłat

1) Dotyczy pierwszych 4 lat funkcjonowania kart wydanych do 31.12.2018 r.

1,50 zł
2,58 zł

Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure (opłata jednorazowa)

4,50 zł

1,00 zł

45,00 zł

bez prowizji

bez prowizji

zgodnie z wysokością opłaty wg  
taryfy Poczty Polskiej 

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

Transgraniczna transakcja płatnicza przy uzyciu karty debetowej do płatności gotowkowych(na 
terytorium innego państwa członkowskiego EOG)-naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji)

bez opłat

3% min. 4,50 zł
1,50 zł

4,50 zł

6,00 zł

5. Karta wydana w ramach "Konta za złotówkę" dla osób fizycznych
MasterCard z funkcją zbliżeniową

bez opłat¹
bez opłat¹

banków SGB

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

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia

Zablokowanie/odblokowanie karty

Wysłanie listem poleconym (ZPO) karty na życzenie Klienta 

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN (naliczana 
od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji)

banków SGB

bez opłat¹
5,00 zł

20,00 zł

bez opłat¹

bez opłat

25,00 zł

10,00 zł

Wydanie karty dla:



bez funkcji zbliżeniowej

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Visa Business Electron Visa Business 
Electron payWave

MasterCard 
Business 

1. Wydanie karty dla:
a) posiadacza /współposiadacza rachunku 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł
b) osoby wskazanej (np. pełnomocnik) 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł
2.
a) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł
b) nowej karty w miejsce utraconej 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł
3. Wznowienie karty do rachunku 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł
4. Zablokowanie/odblokowanie karty
5. Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat bez opłat
6.
a) posiadacza/ współposiadacza rachunku 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł
b) osobę wskazaną (np. pełnomocnika) 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł
7. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł
8.
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat bez opłat
b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1 4,50 zł 1,50 zł 4,50 zł
c) w bankomatach obcych, innych niż wskazane w pkt. a) 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł
d) w kasach obcych banków, innych niż wskazane w pkt. b (przy użyciu terminala POS) 1 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł
e) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł
9. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back (za każdą wypłatę) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł
10. Wydanie pierwszego  numeru PIN (za każdy numer PIN) 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł
11. Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł
12.
a) banków SGB 4,50 zł 6,00 zł 6,00 zł
b) innych, niż wskazane w pkt. a) 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł
13.
a) banków SGB bez opłat bez opłat bez opłat
b) innych, niż wskazane w pkt. a) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
14. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (miesięcznie) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł
15. Ekspersowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciagu 3 dni roboczych) 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł
16. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji bez prowizji bez prowizji

17.
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN (naliczana 
od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji) 1 3% 3% bez opłat

18. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure (opłata jednorazowa) bez opłat bez opłat bez opłat
19. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure (opłata miesięczna) bez opłat bez opłat bez opłat
20. Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure bez opłat bez opłat bez opłat

V. OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH (os. instytucjonalne)

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

Zmiana PIN w bankomatach:

Opłata za wypłatę gotówki

1. Karty wydawane do rachunku bieżącego (debetowe) dla osób instytucjonalnych z funkcją zbliżeniową

Wydanie:

10,00 zł

Opłata roczna za korzystanie z karty przez:

Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach:

Wyszczególnienie czynności MasterCard
1. Wydanie karty i numeru PIN 25,00 zł
2. Zasilenie rachunku karty bez opłat
3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 30,00 zł
4. Zablokowanie/odblokowanie karty 10,00 zł
5. Zastrzeżenie karty bez opłat
6. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) bez opłat
7.
a) banków SGB 4,50 zł
b) innych, niż wskazane w pkt. a) 7,00 zł
8.
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat
b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1 1,50 zł
c) w bankomatach obcych, innych niż wskazane w pkt. a 1,30 zł

d) w kasach obcych banków, innych niż wskazane w pkt. b (przy użyciu terminala POS) 1 3% min. 4,50 zł

e) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł
9. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (miesięcznie) bez opłat
10. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji

11. Ekspersowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciagu 3 dni roboczych) 45,00 zł

12.
a) banków SGB bez opłat
b) innych, niż wskazane w pkt. a 1,00 zł
13. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure (opłata jednorazowa) bez opłat
14. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure (opłata miesięczna) bez opłat
15. Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure bez opłat

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

Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach:

Zmiana PIN w bankomatach:

2. Karty przedpłacone (dla osób instytucjonalnych)

Opłata za wypłatę gotówki:



MasterCard 
Business

1. 75,00 zł
2. 75,00 zł
3. 75,00 zł
4. 35,00 zł
5. bez opłat
6. 10,00 zł
7. bez opłat
8.
a) 4% min. 10,00 zł
b) 4% min. 10,00 zł
c) 4% min. 10,00 zł
d) 4% min. 10,00 zł
e) 4% min. 10,00 zł
9. 4,50 zł
10. bez opłat
11. 6,00 zł
12. bez opłat
13. 5% min. 50,00 zł

14. 6,60 zł

15.
a) bez opłat
b) 1,00 zł
16. bez opłat
17. bez opłat
18. bez opłat

 

Zablokowanie/odblokowanie karty

w bankomatach za granicą
Zmiana PIN w bankomatach

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej

Wydanie nowego numeru PIN

3. Karty kredytowe (dla osób instytucjonalnych)

Wyszczególnienie czynności

Zastrzeżenie karty

Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
Wznowienie karty

Użytkowanie karty (opłata nie pobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)
Wydanie karty (głównej lub dołączonej)

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

innych, niż wskazane w pkt. a)

w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1

Minimalna kwota do zapłaty

Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure (opłata jednorazowa)

Wydanie pierwszego numeru PIN

w kasach obcych banków, innych niż wskazane w pkt. b (przy użyciu terminala POS) 1

Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure

Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach:

Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty zadłużenia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub 
wezwania do spłaty zadłużenia - w przypadkach okreslonych w umowie o kartę

Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure (opłata miesięczna)

banków SGB

Opłata za wypłatę gotówki:

Zmiana limitu kredytowego

w bankomatach obcych, innych niż wskazane w pkt. a

w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych

1.

a)

b)

2.

a)

b)

3.

a)

b) Wariant Gold 4,75 zł

2,55 zł

Pakiet Bezpieczy Podróżnik (miesięcznie)

Wariant Classic  - koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EUR, nastepstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł 1,05 zł

Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik (miesięcznie)

Wariant Classic 2,05 zł

Wariant Gold  - koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, nastepstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł 2,95 zł

VI. UBEZPIECZENIA 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI KARTY DEBETOWE

Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:

Wariant Classic (do kwoty 1500 zł) 1,45 zł

Pakiet Bezpieczna Karta (miesięcznie) - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów 
zakupuionych przy użyciu karty płatniczej

Wariant Gold (do kwoty 3000 zł)



Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Podstawowa Minimalna Maksymalna

1 Polecenie przelewu wewnętrznego

     1) na rachunki bankowe klientów SGB  bez prowizji - -

     2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 0,3% wartości 
przekazu 20,00 zł 150,00 zł

Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty* 100, 00 zł - -

     1) na rachunki bankowe klientów SGB - -
        a) przekazy do równowartości 5.000 euro bez opłat - -
        b) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro bez opłat - -
     2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt 1) - -
        a) przekazy do równowartości 5.000 euro 30,00 zł - -
        b) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 65,00 zł - -

     1) na rachunki bankowe klientów SGB - -
         a) przekazy do równowartości 5.000 euro bez opłat - -
         b) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro bez opłat - -
     2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt 1) - -
         a) przekazy do równowartości 5.000 euro 30,00 zł - -
         b) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 65,00 zł - -

     1) przekazy do równowartości 5.000 euro 30,00 zł - -
     2) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 65,00 zł - -

     1) na rachunki bankowe klientów  SGB 
     2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt 1)

8 Polecenie  przelewu za granicę  w trybie pilnym (OVERNIGHT)- dodatkowa opłata do ust. 5 i 6 100, 00 zł - -

9
     1) na rachunki bankowe klientów SGB 
     2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt 1)

10 Odwołanie polecenia przelewu za granicę lub do innych banków w kraju*

        1) przekazy do równowartości 2.500 euro 40,00 zł - -
        2) przekazy przekraczające równowartość 2.500 euro 80,00 zł - -

12 Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)* - opłata pobierana 
w przypadku podania niepoprawnego IBAN do kraju EOG 40,00 zł - -

1 Inkaso czeków 
0,2%

kwoty, na którą 
opiewa czek

50,00 zł 150,00 zł

2 Zwrot czeku niezainkasowanego 50,00 zł
3 Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku:

1) inkaso czeków na kwotę do równowartości 10 USD
2) inkaso czeków na kwotę powyżej równowartości 10 USD
UWAGA! równowartość ustalana według kursu średniego NBP na dzień realizacji zlecenia

1
Czynności niestandardowe, zwroty zleceń reklamowanych (wyjaśnianie  niezgodności powstałych w toku 
realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów 
płatności, zmiany danych nadawcy  odbiorcy płatności lub innych danych zlecenia itp.)                                                                                                                                                                          

100,00 zł

2 Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych z korzystaniem z 
łączy telekomunikacyjnych 10,00 zł - -

3 Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku (miesięcznie)
Usługa wycofana z oferty Banku 5,00 zł - -

4 Inne: kurier na życzenie klienta zgodnie z fakturą - -

11

Rozdział 2. Inkaso

1,00 zł
50,00 zł

Rozdział 3. Zlecenia różne
W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych SGB-Bank S.A. pobiera prowizje i koszty pobrane przez bank zagraniczny, pośredniczący przy wykonaniu zlecenia klienta.

100, 00 zł

45,00 zł plus koszty banków pośredniczących

4

5

7 bez opłat

VII - VIII. Waluty wymienialne 

6

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN  należy stosować kursy średnie NBP z dnia rozliczenia należnych opłat i prowizji.
Rozdział 1. Płatności w obrocie dewizowym

bez prowizji

2

3

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

1)  W przypadku Podstawowego Rachunku Płatniczego do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzglednia się czynności, o których mowa w ust.4-5 (dotyczy zleceń 
krajowych) i ust.7 (dotyczy zleceń krajowych) oraz czynności określone w taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe-waluty krajowe Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 
1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP) w ust. 5.1 pkt.1) lit.b,  ust.5.1 pkt.2) lit.b, ust.5.1 pkt.3) lit.b, ust.6.pkt.1) lit.b, 
ust.6.pkt.2 lit.b

* Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami SGB-Banku S.A. i/lub banków spółdzielczych należących do 
grupy SGB.

4,80 zł

bez opłat

Przelew przychodzący z zagranicy lub z innych banków w kraju:

UWAGA! Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu określonego w Rozdziale 4 ust.1.

UWAGA ! Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu. Opcje kosztowe OUR i BEN dostępne są wyłącznie przy 
składaniu dyspozycji w formie papierowej.

Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przelewów z opcją OUR*:

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

 Polecenie  przelewu do innych banków w kraju w trybie pilnym (OVERNIGHT)*- dodatkowa opłata do ust. 4 - 5

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

Polecenie przelewu SEPA1) z datą waluty TOMNEXT:

Polecenie przelewu za granicę w innej walucie niż euro SWIFT- tryb normalny (TOMNEXT):      

Polecenie przelewu w euro SWIFT (w kraju1) i za granicą)  tryb normalny (TOMNEXT)



Dział II. Usługi dla klientów instytucjonalnych 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Podstawowa Minimalna Maksymalna

1 Skup i sprzedaż walut obcych

     1) na rachunki bankowe klientów banku i zrzeszonych banków spółdzielczych bez prowizji - -
     2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 0,3% 20,00 zł 150,00 zł
Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty* 100,00 zł - -

     1) przekazy do 5.000 euro 30,00 zł - -
     2) przekazy przekraczające 5.000 euro 65,00 zł - -

SEPA* - realizacja poleceń wypłaty (przekazów) w obrocie dewizowym nominowanych w EUR, z datą waluty 
TOMNEXT, spełniających następujące warunki (łącznie):
     - rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG,
     - bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta,
     - określona opcja kosztowa SHA.
UWAGA ! Do SEPY nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego.
Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym 
(OVERNIGHT)*- dodatkowa opłata do ust. 4 i 5 100,00 zł - -

7 Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju*

     1) przekazy do równowartości 2.500 euro 40,00 zł - -
     2) przekazy przekraczające równowartość 2.500 euro 80,00 zł - -

9
Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)* -opłata pobierana w 
przypadku podania niepoprawnego IBAN do kraju EOG 40,00 zł - -

10 Przeprowadzenie wywiadu handlowego o firmie

1 Inkaso czeków 0,2% 50,00 zł 150,00 zł
2 Inkaso dokumentów oraz weksli 0,2% 150,00 zł 400, 00 zł
3 Akcept traty 200,00 zł - -
4 Zmiana warunków inkasa 100, 00 zł - -
5 Przeniesienie praw własności do towaru/cesja lub upoważnienie 200, 00 zł - -
6 Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów niezainkasowanych 100,00 zł - -
7 Protest weksla lub traty

1) inkaso czeków na kwotę do równowartości 10 USD
2) inkaso czeków na kwotę powyżej równowartości 10 USD

1 Otwarcie lub przeniesienie akredytywy (za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny) 0,2% 250,00 zł -
2 Awizowanie beneficjentowi akredytywy obcej bez dodania potwierdzenia 250,00 zł - -
3 Potwierdzenie akredytywy (za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny) 0,2% 250,00 zł
4 Podwyższenie kwoty akredytywy - od kwoty podwyższenia 0,2% 250,00 zł

Przedłużenie terminu ważności akredytywy 
UWAGA! Jeżeli nowy termin ważności akredytywy nie przekracza 3-miesięcznego okresu od momentu ustanowienia 
poprzedniego terminu ważności, to pobiera się opłatę jak za inną zmianę warunków akredytywy.

6 Inna zmiana warunków akredytywy 100,00 zł - -
7 Wypłata z akredytywy (od kwoty dokumentów) 0,2% 250,00 zł 400, 00 zł
8 Badanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy 250,00 zł - -
9 Zryczałtowana opłata z tytułu nadzoru nad odroczoną płatnością  (za każdy miesiąc odroczenia) 200,00 zł - -

10 Przeniesienie praw własności do towaru (cesja lub upoważnienie) 100,00 zł - -
11 Wygaśnięcie niewykorzystanej akredytywy 200,00 zł - -
12 Sporządzenie wzoru brak opłat - -

1
Czynności niestandardowe, zwroty zleceń  (wyjaśnianie niezgodności powstałych w toku realizacji płatności 
w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany 
danych nadawcy, odbiorcy płatności lub innych danych zlecenia)                                                                                                                                                                                                 

100,00 zł - -

2 Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych z korzystaniem z 
łączy telekomunikacyjnych 10,00 zł - -

3 Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku (miesięcznie)
Usługa wycofana z oferty Banku 5,00 zł - -

4 Inne: kurier na życzenie klienta zgodnie z fakturą - -

-

Rozdział 3. Akredytywa dokumentowa

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN  należy stosować kursy średnie NBP z dnia rozliczenia należnych opłat i prowizji.
Rozdział 1.  Skup i sprzedaż wartości dewizowych

bez prowizji

50,00 zł

2

   300, 00 zł     plus koszty notarialne

Rozdział 4. Zlecenia różne
W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych SGB-Bank S.A. pobiera prowizje i koszty pobrane przez bank zagraniczny, pośredniczący przy wykonaniu zlecenia klienta.

250, 00 zł

8
1,00 zł

3

4

5 4,80 zł

6

45,00 zł plus koszty banków pośredniczących

UWAGA ! Nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego.

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

UWAGA ! Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu. Opcje kosztowe OUR i BEN dostępne są wyłącznie przy 
składaniu dyspozycji w formie papierowej.

5 0,2%

8

70, 00 zł
*Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami SGB-Banku S.A.i/ lub banków należących do grupy SGB
Rozdział 2. Inkaso

UWAGA! równowartość ustalana według kursu średniego NBP na dzień realizacji zlecenia

Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku:

UWAGA! Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu określonego w Rozdziale 7 ust. 2.

Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju:

Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju - tryb normalny (TOMNEXT)*:      

Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR)*:



L.p
1

Okres spłaty 
kredytów miesięcznych kwartalnych półrocznych

Do 12 m-cy 1,5% 1,8% 2,0%
Do 18 m-cy 1,8% 2,0% 2,2%
Do 24 m-cy 2,2% 2,5% 2,6%
Do 36 m-cy 2,5% 2,6% 3,0%
Do 60 m-cy 2,6% 2,7% 3,1%

2

1,00% kwoty przyznanego kredytu
1,50% kwoty przyznanego kredytu
1,80% kwoty przyznanego kredytu
2,20% kwoty przyznanego kredytu
2,50% kwoty przyznanego kredytu
3,00% kwoty przyznanego kredytu

3

4

5

6

7

2,2%
2,5%
2,7%
3,1%
3,2%

Powyżej 1 roku do 2 lat
Powyżej 2 lat do 3 lat
Powyżej 3 lat 

Do 3 m-cy

IX. KREDYTY
RODZAJ CZYNNOŚCI STAWKI OBOWIĄZUJĄCE UWAGI

Do 6 m-cy 
Do 12 m-cy

Prowizja od kredytów gotówkowych 
Terminy spłat kredytów w ratach 

Minimalna kwota prowizji nie może być 
mniejsza niż 25,00 zł

rocznych 

Prowizja od udzielonych kredytów w ramach rachunku bieżącego 
2% w stosunku rocznym. 

Minimalna kwota prowizji nie może być 
mniejsza niż 25,00 zł

Prowizja płatna z góry, a po roku od kredytu odnawilanego 1,5% kwoty kredytu przyznanego

Prowizja od kredytów przyznanych na działalność gospodarczą 
Okres spłaty kredytów

Prowizja płatna jednorazowo przed 
uruchomieniem kredytu                

Minimalna kwota prowizji nie może być 
mniejsza niż 25,00 zł

Prowizja od debetu w ROR

5,00 zł miesięcznie bez względu na kwotę przyznanego debetu x

Prowizja od kredytu w ROR

1% od kwoty kredytu przyznanego za okres każdego roku Minimalna kwota prowizji nie może być 
mniejsza niż 25,00 zł

Prowizja od przyznanych kredytów mieszkaniowych  od 2,2

Kredyty przyznane na okres do 15 lat włącznie 2,5% kwoty przyznanego kredytu Prowizja płatna jednorazowo przed 
uruchomieniem kredytu

Kredyty przyznane na okres powyżej 15 lat 3,5% kwoty przyznanego kredytu Minimalna kwota prowizji nie może być 
mniejsza niż 25,00 zł

Prowizja od kredytu na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

1,5% kwoty przyznanego kredytu Minimalna kwota prowizji nie może być 
mniejsza niż 25,00 zł

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Prowizja od kredytów unijnych SGB

1,5% do 2,5%  kwoty przyznanego kredytu Minimalna kwota prowizji nie może być 
mniejsza niż 25,00 zł

Prowizja od kredytu na pokrycie kosztów związanych z gazyfikacją
Kredyty przyznane do 3 lat 2,5% kwoty przyznanego kredytu Minimalna kwota prowizji nie może być 

mniejsza niż 25,00 złKredyty przyznane na okres powyżej 3 lat 3,5% kwoty przyznanego kredytu

Prowizja od kredytów na zakup samochodów osobowych

2,5% do 3,0%  kwoty przyznanego kredytu Minimalna kwota prowizji nie może być 
mniejsza niż 25,00 zł

Prowizja od kredytów na zakup komputerów

2,0% kwoty przyznanego kredytu Minimalna kwota prowizji nie może być 
mniejsza niż 25,00 zł

Prowizja od kredytu na budownictwo mieszkaniowe dla osób systematycznie gromadzących oszczędności w BS w Stegnie z przeznaczeniem na budownictwo 
mieszkaniowe

0,5% kwoty przyznanego kredytu, przed uruchomieniem kredytu Minimalna kwota prowizji nie może być 
mniejsza niż 25,00 zł

Prowizja od kredytów okolicznościowych (świąteczne, wakacyjne, sezonowe) 

1,5% kwoty przyznanego kredytu Minimalna kwota prowizji nie może być 
mniejsza niż 25,00 zł

Prowiaja od kredytu na wpłatę udziałów członkowskich 

Termin spłaty do 5 lat 0,2% kwoty przyznanego kredytu

Prowizja płatna jednorazowo przed 
uruchomieniem kredytu

Minimalna kwota prowizji nie może być 
mniejsza niż 25,00 zł

Prowizja od kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych 

3% kwoty przyznanego kredytu Minimalna kwota prowizji nie może być 
mniejsza niż 25,00 zł

Prowizja od kredytu konsolidacyjnego i zrestruktyryzowanego

1,5% kwoty przyznanego kredytu Prowizja płatna jednorazowo przed 
uruchomieniem kredytu

Prowizja za obsługę dopłat ARiMR

0,01% kwoty udzielonego kredytu Naliczana co miesiąc, pobierana wraz ze 
spłatą raty odsetkowej

Prowizja od kredytu inwestycyjnego dla rolników na zakup maszyn, urzadzeń rolniczych i innych gruntów rolnych

1,7% kwoty przyznanego kredytu Prowizja płatna jednorazowo przed 
uruchomieniem kredytu

19

20

21

22

L.p
1
2
3
4
a
b
5
6
7
8
9
a

b
10
a
b
11
12

Prowizja i opłaty związane z kredytem z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MR CSK) w tym pobieranych od czynności 
bankowych w okresie kredytowania

1,85% kwoty udzielonego kredytu 

RODZAJ CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Prowizja od kredytu konsolidacyjnego dla klientów indywidualnych

Dyskonto weksla 20,00 zł
Inkaso weksla 20,00 zł

Prowizja od kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie

X. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE

2,6% - 3,2% kwoty przyznanego kredytu

Prowizja i opłaty związane z kredytem preferencyjnym z dopłtami ARiMR w ramach linii "RR", "Z", "PR", "K 01", "K 02", w tym pobieranych od czynności bankowych w 
okresie kredytowania

2% kwoty udzielonego kredytu 

23

podmioty gospodarcze 100,00 zł + VAT = 123,00 zł
Za wydanie promesy kredytowej (w zależności od kwoty promesy) od 200,00 zł do 1.000,00 zł

Za zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia koszty notarialne + 50,00 zł
Za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych 
osoby fizyczne 50,00 zł + VAT = 61,50 zł

Ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego 100,00 zł
Sporządzenie i wydanie dokumentu o wykreślenie z:
hipoteki 50,00 zł + VAT = 61,50 zł

Za wydanie kserokopii umowy kredytowej 10,00 zł + VAT = 12,30 zł
Ustanowienie zastawu rejestrowego 200,00 zł

podmioty gospodarcze 200,00 zł + VAT =246,00 zł
Wysłanie upomnienia(nie więcej niż 1 w okresie rozlicz.)w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki 0,00 zł

zastawu rejestrowego 50,00 zł + VAT = 61,50 zł
Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek:
osoby fizyczne 50,00 zł + VAT = 61,50 zł

Za wysłanie wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki 0,00 zł

1,5% kwoty przyznanego kredytu

1% kwoty przyznanego kredytuKredyt przyznany na okres 36 miesięcy

Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym "AGROKREDYT" - kredyt dla rolników
Pobierana za każy rok obowiązywania 

kredytu
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L.p
1
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Prowizja i opłaty związane z kredytem z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MR CSK) w tym pobieranych od czynności 
bankowych w okresie kredytowania

1,85% kwoty udzielonego kredytu 

RODZAJ CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Prowizja od kredytu konsolidacyjnego dla klientów indywidualnych

Dyskonto weksla 20,00 zł
Inkaso weksla 20,00 zł

Prowizja od kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie

X. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE

2,6% - 3,2% kwoty przyznanego kredytu

Prowizja i opłaty związane z kredytem preferencyjnym z dopłtami ARiMR w ramach linii "RR", "Z", "PR", "K 01", "K 02", w tym pobieranych od czynności bankowych w 
okresie kredytowania

2% kwoty udzielonego kredytu 
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podmioty gospodarcze 100,00 zł + VAT = 123,00 zł
Za wydanie promesy kredytowej (w zależności od kwoty promesy) od 200,00 zł do 1.000,00 zł

Za zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia koszty notarialne + 50,00 zł
Za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych 
osoby fizyczne 50,00 zł + VAT = 61,50 zł

Ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego 100,00 zł
Sporządzenie i wydanie dokumentu o wykreślenie z:
hipoteki 50,00 zł + VAT = 61,50 zł

Za wydanie kserokopii umowy kredytowej 10,00 zł + VAT = 12,30 zł
Ustanowienie zastawu rejestrowego 200,00 zł

podmioty gospodarcze 200,00 zł + VAT =246,00 zł
Wysłanie upomnienia(nie więcej niż 1 w okresie rozlicz.)w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki 0,00 zł

zastawu rejestrowego 50,00 zł + VAT = 61,50 zł
Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek:
osoby fizyczne 50,00 zł + VAT = 61,50 zł

Za wysłanie wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki 0,00 zł

1,5% kwoty przyznanego kredytu

1% kwoty przyznanego kredytuKredyt przyznany na okres 36 miesięcy

Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym "AGROKREDYT" - kredyt dla rolników
Pobierana za każy rok obowiązywania 

kredytu
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23 Oddanie weksla do protestu (opłatę pobiera się od każdego weksla osobno) 150,00 zł  + koszty notarialne 

osoby fizyczne
podmioty gospodarcze

30,00 zł
100,00 zł

Przygotowanie i przechowanie weksla (opłatę pobiera się jednorazowo przy przyjęciu weksli):

podmioty gospodarcze 200,00 zł
Za sporządzenie szczegółowego terminarzu spłat kredytów po raz drugi:
osoby fizyczne 20,00 zł + VAT = 24,60 zł

Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki: 
osoby fizyczne 150,00 zł

Za prolongatę spłaty kredytu (naliczana od kwoty prolongowanej, pobierana jednorazowo) 0,5% (nie mniej niż 50 zł)
Opłata z tytułu umowy przystąpienia do długu 20,00 zł

podmioty gospodarcze 30,00 zł + VAT = 26,90 zł
Za zmianę innych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy (aniżeli zmiana terminu spłaty kredytu) od 100,00 zł do 1.000,00 zł 

100,00 zł
Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt inwestycyjny 100,00 zł

Opłata z tytułu umów przewłaszczenia 50,00 zł
Opłata za kontrole wstępną w terenie (dot. wniosku o kredyt mieszkaniowy) 100,00 zł
Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt mieszkaniowy 

L.p

1

2

3

4

5

XI. POZOSTAŁE OPERCJE 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Prowizja od udzielonych gwarancji, poręczeń, regwarancji awali lub kwoty czynnych gwarancji, poręczeń, regwarncji i 
awali (miesięcznie, kwartalnie, rocznie lub za cały okres ważności gwarancji) 0,5% do 8%

Przechowywanie duplikatów kluczy jednostek-posiadaczy rachunków od każdego posiadacza 10,00 zł  + VAT = 12,30 zł miesięcznie

Uwaga: Prowizję pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc. Prowizja nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu

Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek pieniędzy, kopertę 
bezpieczną

Według ceny zakupu dokonanego przez 
Bank + 20,00 zł + VAT

Prowizja z tytułu zmiany warunków gwarancji, poręczenia, regwarancji 0,25% do 8%

Przechowywanie depozytu wartościowego w postaci bonu oszczędnościowego, akcji, obligacji itp. (od każdego) 10,00 zł  + VAT = 12,30 zł miesięcznie



XII. USŁUGA PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH WESTERN UNION

I. 

II. 

673,00
713,00
753,00
793,00
833,00
873,00

16000,00

19000,01
2000,01 21000,00

17000,00
18000,00
19000,00
20000,00

6000,01
16000,01
17000,01
18000,01

500,00
1000,00

* Wysokość opłata za usługi dodatkowe (wiadomość powiadomienia telefoniczne dostarczenie) 
uzależniona jest od kraju dostarczenia. 

Tabela opłat za krajowe przekazy Western Union w PLN
Kwota przekazu od Kwota przekazu do Opłata

(w PLN) (w PLN) (w PLN)
0,01 150,00 10,00

150,01
300,01
500,01

20,00
25,00
30,00

300,00

Opłata

* Wiadomość dodana do przekazu krajowego jest wolna od opłat

40,00
55,00

1000,01
2000,01

2000,00
3000,00

(w PLN) (w PLN)
0,01 120,00 30,00

> 3000,01 2% + 3 PLN

Tabela opłat za międzynarodowe przekazy Western Union w PLN
Kwota przekazu od Kwota przekazu do

3600,01

120,01
250,01
500,01
750,01

(w PLN)

5000,00
5000,00

6000,01
6000,01

1000,01
1200,01

4300,01

6000,01

5000,01
6000,01

1200,00
1800,00

1800,01
2400,01

250,00
500,00
750,00

1000,00

5000,00

2400,00
3600,00
4300,00

183,00

273,00
313,00
353,00

5000,00
5000,00

100,00
110,00

193,00
223,00

40,00
50,00
70,00
80,00

120,00

553,00

6000,01

5000,00
5000,00
5000,00

393,00
433,00
473,00
513,00

5000,00

633,00
6000,01

5000,006000,01

6000,01
6000,01

5000,00
593,00



III. 

IV. Tabela opłat za międzynarodowe przekazy Western Union w PLN 

(w USD) (w USD) (w USD)

Tabela opłat za międzynarodowe przekazy Western Union w USD
Kwota przekazu od Kwota przekazu do Opłata

0,01 50,00 13,00
50,01 100,00 15,00

100,01 200,00 22,00
200,01 300,00 29,00
300,01 400,00 34,00
400,01 500,00 40,00
500,01 750,00 45,00
750,01 1000,00 51,00

1000,01 1500,00 76,00
1500,01 1750,00 81,00
1750,01 2000,00 91,00
2000,01 2500,00 111,00
2500,01 3000,00 121,00
3000,01 3500,00 141,00
3500,01 4000,00 161,00
4000,01 4500,00 181,00
4500,01 5000,00 201,00
5000,01 5500,00 221,00
5500,01 6000,00 241,00
6000,01 6500,00 261,00

* Opłata pobierana jest w PLN - kwotę opłaty w USD należy pomnożyć przez powiększony o 2% 
kurs średni NBP z godziny 8:00, obowiązujący w dniu realizacji wpłaty przekazu WU
* Wysokość opłata za usługi dodatkowe (wiadomość powiadomienia telefoniczne dostarczenie) 
uzależniona jest od kraju dostarczenia. 

wysyłane z Polski do Wietnamu 

6500,01
7000,01

7000,00
7500,00

281,00
301,00

Kwota przekazu od Kwota przekazu do Opłata
(w PLN) (w PLN) (w PLN)

0,01 1600,00 47,00
1600,01 3200,00 88,00

Usługi dodatkowe 

3200,01 8000,00 193,00
8000,01 15900,00 323,00

Usługa dodatkowa Opłata w PLN
dołączenie wiadomości (do 10 słów)

15900,01 21000,00 388,00

każde dodatkowe słowo
5,00
0,50



V. Tabela opłat za międzynarodowe przekazy Western Union w USD

VI. Tabela opłat za międzynarodowe przekazy Western Union w PLN

VII. Tabela opłat za międzynarodowe przekazy Western Union w USD

wysyłane z Polski do Wietnamu 
Kwota przekazu od Kwota przekazu do Opłata

(w USD) (w USD) (w USD)
0,01 500,00 15,00

500,01 1000,00 28,00

5000,01 7500,00 121,00
Usługi dodatkowe 

1000,01 2500,00 61,00
2500,01 5000,00 101,00

każde dodatkowe słowo 0,20

* Opłata pobierana jest w PLN - kwotę opłaty w USD należy pomnożyć przez powiększony o 2% 
kurs średni NBP z godziny 8:00, obowiązujący w dniu realizacji wpłaty przekazu WU

wysyłane z Polski do Chin

Usługa dodatkowa Opłata w PLN
dołączenie wiadomości (do 10 słów) 2,00

Kwota przekazu od Kwota przekazu do Opłata
(w PLN) (w PLN) (w PLN)

0,01 1600,00 47,00
1600,01 3200,00 88,00

15900,01 21000,00 388,00
Usługi dodatkowe 

3200,01 8000,00 193,00
8000,01 15900,00 323,00

dołączenie wiadomości (do 10 słów) 5,00
każde dodatkowe słowo 0,50

wysyłane z Polski do Chin
Kwota przekazu od Kwota przekazu do

Usługa dodatkowa Opłata w PLN

5225,70 7500,00 127,53

Opłata

525,87

(w USD) (w USD)

2629,29

(w USD)
0,01 525,86

1051,72 2629,28 63,45
28,94
15,45

1051,71

5225,69 106,17

każde dodatkowe słowo 0,20
dołączenie wiadomości (do 10 słów) 2,00

Usługi dodatkowe 
Usługa dodatkowa Opłata w PLN

* Opłata pobierana jest w PLN - kwotę opłaty w USD należy pomnożyć przez powiększony o 2% kurs średni 
NBP z godziny 8:00, obowiązujący w dniu realizacji wpłaty przekazu WU



VIII. Tabela opłat za międzynarodowe przekazy Western Union w PLN

IX. Tabela opłat za międzynarodowe przekazy Western Union w USD

* Opłata pobierana jest w PLN - kwotę opłaty w USD należy pomnożyć przez powiększony o 2% kurs średni 
NBP z godziny 8:00, obowiązujący w dniu realizacji wpłaty przekazu WU

wysyłane z Polski do krajów:
Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr 
Północny, Czechy, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Kosowo, Litwa, Łotwa, 
Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, 
Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry
Kwota przekazu od Kwota przekazu do Opłata

(w PLN) (w PLN) (w PLN)
0,01 400,00 19,90

400,01 800,00 35,00
800,01 1200,00 54,00

108,00
120,00

72,00
1600,01 2000,00 89,00
1200,01 1600,00

wysyłane z Polski do krajów:
Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr 
Północny, Czechy, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Kosowo, Litwa, Łotwa, 
Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, 
Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry

2000,01
3000,01
4000,01

3000,00
4000,00
21000,00 4%

* Wysokość opłata za usługi dodatkowe (wiadomość powiadomienia telefoniczne dostarczenie) uzależniona 
jest od kraju dostarczenia. 

Kwota przekazu od Kwota przekazu do Opłata
(w USD) (w USD) (w USD)

0,01 104,64 6,02
104,65 209,29 9,16
209,30 313,93 15,17
313,94 1046,44 32,39

113,49
2616,11 2877,71 123,96

1046,45 2092,88 53,32
2092,89 2354,49 103,03

2877,72
3139,33
3400,94
3662,55

2354,50 2616,10

4970,60
5232,21
5493,82
5755,43

3924,16
4185,77
4447,38
4708,99

5755,42
6017,03

4185,76
4447,37
4708,98
4970,59

134,42
144,89
155,35
165,81

5232,20
5493,81

3139,32
3400,93
3662,54
3924,15

218,14
228,60
239,07
249,53

176,28
186,74
207,67
207,67

269,53
289,53
309,53

6017,04
6517,05
7017,06

6517,04
7017,05
7500,00



Tryb pobierania 
opłaty

1 Obsługa karty płatniczej1)
miesięcznie za każdą 

kartę
2 Wypłata gotówki:

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)2)

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

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

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

3 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
naliczana od 

wypłacanej kwoty

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

5 Wydanie nowego numeru PIN1) za każdy numer PIN
6 Zmiana PIN w bankomatach:

1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1

7 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1

8 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty1)

2) w formie elektronicznej
9 Transakcja bezgotówkowa:

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa członkowskiego EOG);

1) opłata niepobierana do 31 grudnia 2018 roku włącznie
2) pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

Rozdział XIII. Karty walutowe - fizyczne

Rozdział 1. Karty płatnicze - karty z funkcją zbliżeniową Mastercard do rachunków oszczędnościowych w EUR/GBP/USD
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Stawki w walucie rachunku

1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
naliczana od 

wypłacanej kwoty

bez opłat
1 EUR, 1 USD, 1 GBP

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

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

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

bez opłat

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

0,50 EUR, 0,50 USD, 0,50 GBP

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

za każdą zmianę 1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji

za każde 
sprawdzenie 0,25 EUR, 0,30 USD, 

1 EUR, 1 USD, 1 GBP

miesięcznie 0,50 EUR, 0,60 USD, 0,40 GBP

Tryb pobierania 
opłaty

1 Użytkowanie karty1)
miesięcznie za każdą 

kartę
2 Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)2)

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

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

5) w bankomatach za granicą

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

rozliczenia operacji

4 Wydanie nowego numeru PIN1) za każdy numer PIN

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

6 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1

7 Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty1)

2) w formie elektronicznej

1) opłata niepobierana do 31 grudnia 2018 roku włącznie
2) pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

za każde sprawdzenie 0,25 EUR, 0,30 USD, 0,20 GBP
1 EUR, 1 USD, 1 GBP

miesięcznie
0,50 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP

bez opłat

0,50 EUR, 0,50 USD, 0,50 GBP 

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

za każdą zmianę 1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
naliczana od wypłacanej 

kwoty

bez opłat
1 EUR, 1 USD, 1 GBP

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

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

3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

Rozdział XIV. Karty walutowe - klient instytytucjonalny

Rozdział 1. Karty płatnicze - karty z funkcją zbliżeniową Mastercard do rachunków oszczędnościowych w EUR/GBP/USD

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Stawki w walucie rachunku

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:

1) otwarcie rachunku

2) prowadzenie rachunku

2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości 
salda za każde zaświadczenie

3. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym 
rachunku na wniosek klienta

1) z bieżącego roku kalendarzowego

2) z lat poprzednich

4. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego

b) z lat poprzednich

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji

b) klient nie określi daty dokonania operacji

5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

XV. Rachunek VAT - wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT 8)

25,00 zł

bez opłat

za każde zestawienie
25,00 zł

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

za każdy dokument

10,00 zł

15,00 zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

bez opłat

bez opłat

30,00 zł

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



                                                                    Rachunki rozliczeniowe

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Stawka obowiązujaca

"Wiele za niewiele"

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego:

1) otwarcie rachunku bez opłat

2) prowadzenie rachunku bieżącego miesięcznie, za każdy 
rachunek

a) do którego wydano kartę płatniczą 10,00 zł

b) do którego nie wydano karty płatniczej nie dotyczy

3) prowadzenie rachunku pomocniczego 10,00 zł
2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

1) dokonywane w placówce BS w Stegnie 0,15% min. 2,50 zł
3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce BS w Stegnie

1) przez osoby inne niż wskazane w pkt 1, na podstawie czeku gotówkowego
4. Realizacja przelewów: za każdy

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: przelew

a) złożonych w formie papierowej:
- na rachunki prowadzone w BS w Stegnie bez opłat
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Stegnie 2,90 zł
-  realizowany poprzez system BlueCash (za jeden przelew) 5,00 zł
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Stegnie - realizowanych w systemie 
SORBNET 25,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w BS w Stegnie bez opłat

-  realizowany poprzez system BlueCash (za jeden przelew) 5,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Stegnie 1,00 zł
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Stegnie- realizowanych w systemie 
SORBNET 25,00 zł

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 25,00 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 bankach w BS w Stegnie przelew 1,00 zł
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Stegnie 3,00 zł

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: za każdy
a) na rachunki prowadzone w BS w Stegnie przelew 0,50 zł

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

3) realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za pośrednictwem 
elektronicznych kanałów dostępu 25,00 zł

4)
modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą

a) złożona w formie papierowej dyspozycję 3,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat

5)
odwołanie zlecenia stałego: za każdą

a) złożone w formie papierowej dyspozycję 5,00 zł
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat

6. Polecenie zapłaty:

1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:

a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 5,00 zł
b) realizacja polecenia zapłaty 2,50 zł

2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:

a) realizacja polecenia zapłaty 2,50 zł
b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na 
korzystanie z polecenia zapłaty 5,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 15,00 zł

8. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego 15,00 zł

9. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego 15,00 zł

10. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów 30,00 zł

0,1% (min. 5,00 zł; max. 
50,00 zł)

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję

Tryb pobierania opłaty

naliczana od wpłacanej 
kwoty

naliczana od wypłacanej 
kwoty



11.   Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:                                                                          1) w 
formie papierowej

raz w miesiącu* - bez 
opłat, kolejne:              1) 
odbiór osobisty - 3,00 zł,                         
2) pocztą, po 
każdorazowej zmianie 
salda 5,00 zł.

bez opłat*

a) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu bez opłat 

b) jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu bez opłat 
2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta bez opłat

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

1) z bieżącego roku kalendarzowego 30,00 zł

2) z lat poprzednich 30,00 zł + po 15,00 zł za 
każdy poprzedni rok

13. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 30,00 zł + VAT =       
36,90 zł

14. Sporządzenie kopii: za każdy

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: dokument
a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł

b) z lat poprzednich 10,00 zł + po 5,00 zł za 
każdy poprzedni rok

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 25, 00 zł + VAT = 30,75 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji
30,00 zl + VAT =    36,90 

zł
15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu

za każdą dyspozycję 25,00 zł

16. Otwarcie akredytywy krajowej 
za każdą dyspozycję, 
naliczana od kwoty 

dyspozycji
od 0,5%

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

naliczana od kwoty do 
wypłaty

1) w przypadku podjęcia gotówki bez opłat
2) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,05%-0,2%

18. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) upomnienia z powodu przekroczenia salda za każde upomnienie 6,60 zł
19. Usługa płatności masowych

1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo nie dotyczy

2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny
za każdą wpłatę, 

pobierana zbiorczo raz 
dziennie

nie dotyczy

Usługi bankowości elektronicznej

Stawka obowiązujaca
"Wiele za niewiele"

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:
1) kanału WWW bez opłat
2) SMS Banking

za uruchomienie usługi  (jednorazowo) bez opłat
za każdą uzyskaną informację 0,30 zł
zmiana numeru telefonu w usłudze SMS Banking 4,00 zł

2. Opłata za użytkowanie tokena: za każdy token:
1) wydanie pierwszego tokena - jednorazowo 80,00 zł

- miesięcznie bez opłat

3) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta za każdy token 100,00 + VAT = 123,00 
ZŁ

4. Opłata za przekazywanie haseł SMS bez opłat
5. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta: za każdą przesyłkę

1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru bez opłat
2) za pośrednictwem firmy kurierskiej 25,00 zł
3) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru 25,00 zł

 Karty płatnicze
Karty wydane do rachunku bieżącego lub pomocniczego (debetowe  z funkcją zbliżeniową)

Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty

miesięcznie



Stawka obowiązujaca
"Wiele za niewiele" 
karta Mastercard 

Business
6) "Wiele za niewiele":

a) wydanie i użytkowanie pierwszej karty Mastercard bez opłat

b) wydanie i użytkowanie kolejnej karty Mastercard 3,00 zł
2. Wydanie:

1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 20,00 zł
2) nowej karty w miejsce utraconej bez opłat

3. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany bez opłat
4. 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) 4,50 zł
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 3,50 zł
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 3% min. 4,50 zł
5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł

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

rozliczenia operacji
1,50 zł

6. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł
7. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

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

8. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie
1) sieci SGB bez opłat
2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł

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

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

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

12. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat

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

transakcji, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji

bez opłat

Karty przedpłacone
karta bez funkcji 

zbliżeniowej:
MasterCard Business

1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł
2. Zmiana PIN w bankomatach:

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

3. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł
4. 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) 1,50 zł
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zł
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 3% min. 4,50 zł
5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

-

za każdą kartę

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej 
kwoty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

za każdą zmianę

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej 
kwoty



Karty kredytowe
karta bez funkcji 

zbliżeniowej:
MasterCard Business

1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej) za każdą kartę bez opłat

2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)
rocznie, z góry za każdy 

rok ważności karty 
(pierwszej i wznowionych)

75,00 zł

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę bez opłat
4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 35,00 zł
5. Wznowienie karty - bez opłat
6. Zastrzeżenie karty - bez opłat
7. Opłata za wypłatę gotówki: -

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 4% min. 10,00 zł
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)13) 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 (przy użyciu terminala POS)13) 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 nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł

10. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat

11. Minimalna kwota do zapłaty

naliczana zgodnie z 
regulaminem 

funkcjonowania kart 
kredytowych i umową

5% min. 50,00 zł

12. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 
o kartę

za każde 
upomnienie/wezwanie 20,00 zł

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

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

naliczana od wypłacanej 
kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty


