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ROZDZIAŁ I. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOSCI I USŁUGI BANKOWE 

1. Tabela prowizji i opłat w Banku Spółdzielczym w Stegnie, zwana dalej „Tabelą”, określa stawki opłat i prowizji pobieranych od klientów Banku 

Spółdzielczego w Stegnie. 

2. Prowizje i opłaty od posiadacza rachunku bankowego prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Stegnie pobierane są z rachunku w dniu dokonania 

operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 

3. Prowizje i opłaty za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku w Banku Spółdzielczym w Stegnie, 

mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

4. Od pozostałych klientów prowizje i opłaty pobierane są w gotówce w kasach Banku, w dniu dokonania operacji bankowej. 

5. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy 

w Stegnie nie ponosi odpowiedzialności. 

6. W przypadku, gdy Tabela określa górne i dolne granice prowizji i opłat, kierownik komórki, w porozumieniu z Zarządem lub osobą upoważnioną przez 

Zarząd, ustala indywidualną wysokość stawki w podanych granicach, z uwzględnieniem stopnia ryzyka. 

7. W indywidualnych przypadkach Zarząd Banku oraz osoby przez Zarząd upoważnione mają prawo podjąć decyzję w sprawie: 

- obniżenia prowizji lub opłaty poniżej stawek określonych w Tabeli, 

- całkowitej rezygnacji z pobierania prowizji lub opłaty, 

- ustalenia indywidualnego trybu pobierania opłaty lub prowizji w stosunku do klienta. 

8. Wszystkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 

9. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego 

dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 

10. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat 

pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglone wg analogicznych zasad. 

11. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

- wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Tabela nie przewiduje inaczej, 

- wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Stegnie oraz wypłat kredytów 

realizowanych w gotówce, 

- wpłat na cele społeczno- użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których rachunki prowadzi Bank Spółdzielczy w Stegnie oraz których wniesienie 

upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 

- wpłat i przelewów na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 

12. Nie pobiera się opłat za sporządzenie wyciągów bankowych i ich wysyłanie listem zwykłym jeden raz w miesiącu. 

13. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne 

podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne.  

14. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji 

określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania 

stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności.  

15. Bank Spółdzielczy w Stegnie może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 
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ROZDZIAŁ II. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH ORAZ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 

Lp. Wyszczególnienie czynności 

Tryb 

pobierania 

prowizji/opłat 

Rachunek 

oszczędnościowo-

rozliczeniowy 

"Konto za 

złotówkę" 

Konto 

młodzieżowe 

Rachunek 

oszczędnościowy 
Rachunek walutowy EUR, USD, GBP 

Podstawowy 

rachunek 

płatniczy 

A. PROWADZENIE ORAZ UDOSTĘPNIANIE USŁUG 

1. Prowadzenie rachunku miesięcznie 4,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5,00 zł bez opłat 

2. Korzystanie z usługi Internet Banking miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 3,00 zł 3,00 zł bez opłat 

3. 
Zmiana w parametrach usługi Internet Banking (np. numer 

telefonu, limity) 

od każdej 
dyspozycji 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

4. 
Odblokowanie dostępu lub nadanie nowego hasła do usługi 

Internet Banking 

od każdej 

dyspozycji 
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

5. Korzystanie z usługi SMS Banking miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł bez opłat 

6. Opłata za komunikat SMS: 

6.1. jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku 
za każdy 

wysłany SMS 
0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

6.2. do autoryzacji zleceń 
za każdy 

wysłany SMS 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł bez opłat 

7. Zmiana w parametrach usługi SMS Banking 
od każdej 
dyspozycji 

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

8. Korzystanie z usługi "saldo na hasło" miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł x 10,00 zł 10,00 zł 

B. POLECENIE PRZELEWU 

1. Przelew wewnętrzny na rachunki własne i obce realizowany: 

1.1. w placówce Banku 
od każdego 
przelewu 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł/10,00 zł* 0,00 zł bez opłat 

1.2. za pośrednictwem Internet Bankingu 
od każdego 

przelewu 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł/10,00 zł* 0,00 zł bez opłat 

1.3. 
w placówce Banku na rachunki bieżące własne dot. prowadzonej 
działalności gospodarczej 

od każdego 
przelewu 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł/10,00 zł* 5,00 zł x 

2. Przelew do innego banku krajowego realizowany: 

2.1. w placówce Banku - Elixir 
od każdego 

przelewu 
3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 0,00 zł/10,00 zł* 

opłaty z tytułu przelewów na rachunki 
prowadzone w innych bankach, przelewy 

zagraniczne i transgraniczne oraz opłaty 

za niewymienione wcześniej czynności i 
usługi bankowe w obrocie walut 

wymienialnych - określone wg stawek 

SGB-Banku S.A., zgodnie z aktualną 
Taryfą prowizji i opłat za czynności i 

usługi bankowe - waluty wymienialne 

pięć dyspozycji w 

miesiącu 
kalendarzowym 

bez opłat, każda 

kolejna - 3,50 zł 

2.2 w placówce Banku poprzez system Blue Cash 
od każdego 
przelewu 

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

2.3 

za pośrednictwem Internet Bankingu - Elixir 
(opłata za przelewy Elixir realizowane za pośrednictwem 

Internet Bankingu z rachunku walutowego na rachunek w 

złotych wynosi 0,50 zł) 

od każdego 

przelewu 
0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,00 zł/10,00 zł* 

pięć dyspozycji w 

miesiącu 
kalendarzowym 

bez opłat, każda 

kolejna - 0,50 zł 

2.4. za pośrednictwem Internet Bankingu poprzez system Blue Cash 
od każdego 
przelewu 

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

2.5. za pośrednictwem system SORBNET 
od każdego 

przelewu 
25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

2.6. za pośrednictwem Express Elixir 
od każdego 

przelewu 
7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł x 7,00 zł 
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Lp. Wyszczególnienie czynności 

Tryb 

pobierania 

prowizji/opłat 

Rachunek 

oszczędnościowo-

rozliczeniowy 

"Konto za 

złotówkę" 

Konto 

młodzieżowe 

Rachunek 

oszczędnościowy 
Rachunek walutowy EUR, USD, GBP 

Podstawowy 

rachunek 

płatniczy 

* raz w miesiącu operacja dokonywana w ciężar rachunku Klienta za 0,00 zł, każda następna: 0,2% kwoty, nie mniej niż 10,00 zł  

C. POLECENIE ZAPŁATY 

1. Przyjęcie/odwołanie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 
od każdej 

dyspozycji 
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł x x bez opłat 

2. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 

od każdego 
zrealizowanego 

polecenia 

2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł x x bez opłat 

3. 
Odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo 

aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 

od każdej 
dyspozycji 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł x x bez opłat 

         

D. ZLECENIE STAŁE 

1. Realizacja zleceń stałych (złożonych w formie papierowej): 

1.1. na rachunki prowadzone w BS w Stegnie      

od każdego 

wykonanego 
zlecenia 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł x 

pięć dyspozycji w 
miesiącu 

kalendarzowym 
bez opłat, każda 

kolejna 1,00 zł. 

1.2. na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Stegnie  
od każdego 

wykonanego 

zlecenia 

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł x 

pięć dyspozycji w 

miesiącu 
kalendarzowym 

bez opłat, każda 

kolejna 3,00 zł. 

2. Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego 
od każdej 

dyspozycji 
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł x bez opłat 

         

E. WPŁATY/WYPŁATY GOTÓWKOWE 

1. Wpłata gotówkowa na rachunki w BS w Stegnie od kwoty wpłaty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł bez opłat 

2. Wypłaty gotówkowe 
od kwoty 

wypłaty 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł/10,00 zł* 0,00 zł bez opłat 

3. 

Wypłaty gotówkowe nieawizowane z co najmniej 2-dniowym 

wyprzedzeniem powyżej 20.000 zł oraz 1.000 EUR (równowartość 

w innej walucie) 

od kwoty 

wypłaty 

0,1%, min.5,00 zł, 

max. 50,00 zł 

0,1%, 
min.5,00 zł, 

max. 50,00 

zł 

0,1%, 

min.5,00 zł, 
max. 50,00 zł 

0,1%, min.5,00 zł, 

max. 50,00 zł 
0,1%, min.5,00 zł, max. 50,00 zł 

0,1%, min.5,00 zł, 

max. 50,00 zł 

4. Niepodjęte awizowane wypłaty gotówkowe 
od kwoty 

wypłaty 

0,1%, min.5,00 zł, 

max. 50,00 zł 

0,1%, 

min.5,00 zł, 

max. 50,00 
zł 

0,1%, 
min.5,00 zł, 

max. 50,00 zł 

0,1%, min.5,00 zł, 

max. 50,00 zł 
0,1%, min.5,00 zł, max. 50,00 zł 

0,1%, min.5,00 zł, 

max. 50,00 zł 

* raz w miesiącu operacja dokonywana w ciężar rachunku Klienta za 0,00 zł, każda następna: 0,2% kwoty, nie mniej niż 10,00 zł  
   

F. POTWIERDZENIA, WYCIĄGI Z RACHUNKU, ODPISY, ZAŚWIADCZENIA 

1. Wysłanie zbiorczego wyciągu w formie papierowej 

za każdy wyciąg 

za okres 1 

miesiąca 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł bez opłat 

2. 
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego na adres 

elektroniczny e-mail 
za każdy wyciąg 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł bez opłat 
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Lp. Wyszczególnienie czynności 

Tryb 

pobierania 

prowizji/opłat 

Rachunek 

oszczędnościowo-

rozliczeniowy 

"Konto za 

złotówkę" 

Konto 

młodzieżowe 

Rachunek 

oszczędnościowy 
Rachunek walutowy EUR, USD, GBP 

Podstawowy 

rachunek 

płatniczy 

3. 
Sporządzenie wyciągu po każdorazowej zmianie salda - odbiór 

osobisty 
za każdy wyciąg 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł bez opłat 

4. Wysłanie wyciągów po każdorazowej zmianie salda za każdy wyciąg 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

5. Sporządzenie kolejnego wyciągu na życzenie Klienta za każdy wyciąg 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

6. Sporządzenie odpisu potwierdzenia operacji bankowej za każdy odpis 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

7. 
Potwierdzenie dokonania transakcji, która została wykonana za 

pośrednictwem Internet Bankingu 

od każdego 
potwierdzenia 

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł bez opłat 

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

8.1. klient określi datę dokonania operacji za każdy odpis 30,75 zł (25,00 zł +23%  VAT) 

8.2. klient nie określi daty dokonania operacji za każdy odpis 36,90 zł (30,00 zł + 23% VAT) 

9. 
Sporządzenie odpisów obrotu na jednym rachunku bankowym 

(historia rachunku) 

za pierwszą 

stronę 
6,15 zł (5,00 zł +23% VAT) 

za każdą kolejną 

stronę 
2,46 zł (2,00 zł + 23% VAT) 

10. 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku 

i/lub o wysokości obrotów i salda. 
za zaświadczenie 18,45 zł (15,00 zł + 23% VAT) 

11. 

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku 

i/lub o wysokości obrotów i salda, stwierdzającego wysokość 

zadłużenia lub o jego braku oraz że rachunek jest lub nie jest 

wolny od zajęcia. 

za zaświadczenie 36,90 zł (30,00 zł + 23% VAT) 

         

G. INNE OPŁATY 

1. Zmiana karty wzorów podpisów każdorazowo 5,00 zł bez opłat 

2. Przyjęcie i wykonanie blokady środków z tytułu: 

2.1. umowy kredytu z BS w Stegnie 
za każdą blokadę 

0,00 zł bez opłat 

2.2. umowy kredytu z innym bankiem 150,00 zł bez opłat 

3. 
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego taką 

moc 

od każdej 

dyspozycji 
10,00 zł 

4. 
Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia o zaległościach na 

rachunku z tytułu przekroczenia salda 

od każdej 
dyspozycji 

7,80 zł 

5. Zamknięcie rachunku na wniosek klienta 
od każdej 

dyspozycji 
15,00 zł bez opłat 

6. 
Zamknięcie rachunku przed upływem 30 dni od daty jego 

otwarcia 

od każdej 
dyspozycji 

x x x x 30,00 zł x 

7. 
Przekształcenie rachunku wspólnego w indywidualny lub 

odwrotnie 

jednorazowo 

przy zmianie 
20,00 zł 20,00 zł x 20,00 zł 20,00 zł x 

8. Przyjęcie/zmiana pełnomocnictwa każdorazowo 10,00 zł 

9. 
Przyjęcie/odwołanie lub zmiana dyspozycji zapisu na wypadek 

śmierci 

od każdej 
dyspozycji 

30,00 zł 

10. Realizacja dyspozycji spadkobierców 
od każdej 

dyspozycji 
30,00 zł bez opłat 

11. Opłata za ponowne otwarcie konta  
od każdej 
dyspozycji 

20,00 zł x 
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G1.    KANTOR SGB 

1. Kantor SGB – dla klientów indywidualnych – udostępnienie i obsługa bez opłat 

 

 

H. KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE A`VISTA – PRODUKT WYCOFANY Z OFERTY 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka obowiązująca 

1. Prowadzenie rachunku książeczki oszczędnościowej a'vista miesięcznie bez opłat 

2. Wpłaty i wypłaty z  książeczki oszczędnościowej a'vista od każdej dyspozycji bez opłat 

3. Blokada na rachunku książeczki oszczędnościowej a'vista od każdej dyspozycji 10,00 zł 

4. Opłata za wymianę KO a'vista za każdą wymianę 25,00 zł 

5. Zgłoszenie o zgubieniu KO a'vista od każdej dyspozycji 30,00 zł 

6. Za zamknięcie rachunku a'vista od każdej dyspozycji 15,00 zł 

7. Umorzenie książeczki a'vista od każdej dyspozycji 5,00 zł 

8. Wydanie nowej książeczki a'vista w przypadku jej umorzenia od każdej dyspozycji 10,00 zł 

9. Za dokonanie zastrzeżenia (lub odwołanie) książeczki oszczędnościowej a'vista od każdej dyspozycji 30,00 zł 

10. Cesja książeczki mieszkaniowej od każdej dyspozycji 70,00 zł 

11. Likwidacja książeczki mieszkaniowej od każdej dyspozycji 15,00 zł 

12. Polecenie przelewu z książeczki oszczędnościowej a`vista: 

12.1. na rachunki prowadzone w BS w Stegnie od każdego przelewu bez prowizji  

12.2. na rachunki prowadzone w innych bankach od każdego przelewu 
0,2% kwoty 

 (min. 3,50 zł, max.20,00 zł) 

12.3. realizowane przez system SORBNET  od każdego przelewu 25,00 zł 

12.4. realizowane przez system Blue Cash od każdego przelewu 5,00 zł 

13. Sporządzenie wyciągu na życzenie klienta za każdy wyciąg 5,00 zł 
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I. KARTY PŁATNICZE – KLIENCI INDYWIDUALNI 

Lp. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 
Visa 

(/Visa SKRA) 

Visa 

młodzieżowa 
(/Visa 

młodzieżowa 

SKRA) 

Visa 

Mobilna 

(HCE) 

MasterCard 
(/Mastercard 

KKS Lech/ 

Unia Leszno) 

MasterCard 

- "Konto za 

złotówkę" 

MasterCard 

młodzieżowa 

MasterCard - 

Podstawowy 

rachunek 

płatniczy 

MasterCard do 

rachunków w walutach 

EUR/USD/GBP 

1. Wydanie nowej karty debetowej dla: 

1.1. posiadacza /współposiadacza rachunku 
za każdą kartę 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł bez opłat 0 EUR/0 USD/0 GBP 

1.2. osoby wskazanej (np. pełnomocnik) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł bez opłat 0 EUR/0 USD/0 GBP 

2. Opłata za korzystanie z karty miesięcznie 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł bez opłat 2,50 zł bez opłat 
1 EUR/1,50 USD/ 

1 GBP 

3. Wydanie duplikatu karty za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł x 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł bez opłat 5 EUR/7 USD/5 GBP 

4. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej  za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł x 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł bez opłat 5 EUR/7 USD/5 GBP 

5. 
Wznowienie karty 

posiadaczowi/współposiadaczowi/pełnomocnikowi 
za każdą kartę 0,00 zł 0,00 zł x 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł bez opłat 0 EUR/0 USD/0 GBP 

6. Zablokowanie/odblokowanie karty od każdej dyspozycji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat 3 EUR/4 USD/3 GBP 

7. Zastrzeżenie karty od każdej dyspozycji bez opłat 

8. 
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat 

gotówki na wniosek klienta 
od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł x 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 1 EUR/1 USD/1 GBP 

9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł bez opłat 
1,50 EUR/2 USD/ 

1 GBP 

10. Wygenerowanie i wysyłka numeru PIN na SMS za każdy wysłany SMS 1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł bez opłat 
0,50 EUR/ 

0,50 USD/0,50 GBP 

11. Zmiana PIN w bankomatach: 

11.1. banków SGB 

od każdej dyspozycji 

5,00 zł 5,00 zł x 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 1 EUR/1 USD/1 GBP 

11.2. banków obcych 7,00 zł 7,00 zł x 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 
1,50 EUR/2 USD/ 

1 GBP 

12. Zapytanie o saldo w bankomatach: 

12.1. banków SGB 
od każdej dyspozycji 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 
0,25 EUR/0,30 USD/ 

0,25 GBP 

12.2. banków obcych 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1 EUR/1 USD/1 GBP 

13. 
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w 

ciągu 3 dni roboczych) 
za przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł x 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 

10 EUR/15 USD/ 
10 GBP 

14. Sporządzenie miesięcznego zestawienia transakcji płatniczych przesłane do klienta: 

14.1. pocztą na adres korespondencyjny 
za zestawienie 

2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 
0,50 EUR/0,60 USD/ 

0,40 GBP 

14.2. na adres poczty elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 EUR/0 USD/0 GBP 

15. Opłata za wypłatę gotówki: 

15.1. 
w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych 

banków spółdzielczych od wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu 

rozliczenia transakcji 

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

15.2. 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 1 EUR/1USD/1 GBP 

15.3. 
w bankomatach obcych (w kraju), innych niż wskazane w pkt. 

15.1. 

2%, min.  

3,00 zł 

2%, min. 

3,00 zł 

2%, min. 

3,00 zł 

2%, min. 

3,00 zł 

2%, min. 

3,00 zł 

2%, min.  

3,00 zł 

5 rozliczonych 

wypłat  

1,50 EUR/2 USD/ 

1 GBP 
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I. KARTY PŁATNICZE – KLIENCI INDYWIDUALNI 

Lp. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 
Visa 

(/Visa SKRA) 

Visa 

młodzieżowa 
(/Visa 

młodzieżowa 

SKRA) 

Visa 

Mobilna 

(HCE) 

MasterCard 
(/Mastercard 

KKS Lech/ 

Unia Leszno) 

MasterCard 

- "Konto za 

złotówkę" 

MasterCard 

młodzieżowa 

MasterCard - 

Podstawowy 

rachunek 

płatniczy 

MasterCard do 

rachunków w walutach 

EUR/USD/GBP 

w miesiącu 

kalend. bez 
opłat, każda 

kolejna - 1,30 

zł 

15.4. 
w kasach obcych banków, innych niż wskazane w pkt. 15.2. 

(przy użyciu terminala POS) 

2%, min.  

3,50 zł 

2%, min. 

3,50 zł 

2%, min. 

3,50 zł 

2%, min. 

3,50 zł 

2%, min. 

3,50 zł 

2%, min.  

3,50 zł 
bez opłat 

3%, min. odp.1,50 EUR/ 

2 USD/1 GBP 

15.5. 
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 
członkowskich EOG) 

3%, min. 
10,00 zł 

3%, min. 
10,00 zł 

3%, min. 
10,00 zł 

3%, min. 
4,50 zł 

bez opłat 
3%, min. 
 4,50 zł 

nie dotyczy 
3%, min. odp.1,50 EUR/ 

2 USD/1 GBP 

16. 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego 

państwa członkowskiego EOG) 

od kwoty wypłaty 
3%, min. 
10,00 zł 

3%, min. 
10,00 zł 

3%, min. 
10,00 zł 

3%, min. 
10,00 zł 

bez opłat 
3%, min. 10,00 

zł 
nie dotyczy 

3%, min. odp.1,50 EUR/ 
2 USD/1 GBP 

17. Transakcja wypłaty gotówki typu Cash back od kwoty wypłaty 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł bez opłat 1,50 zł bez opłat 
0,50 EUR/0,50 USD/ 

0,50 GBP 

18. Transakcje bezgotówkowe: 

18.1. dokonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 od każdej dyspozycji 

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

18.2. dokonywane poza terytorium państw członkowskich EOG bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat 

18.3. 

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej 

do płatności bezgotówkowych (na terytorium innego państwa 
członkowskiego EOG) 

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

19. 
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej 

kartą w walucie obcej, innej niż PLN 

od wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu 
rozliczenia transakcji 

3% 3% 3% bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

20. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure (opłata jednorazowa) od każdej dyspozycji bez opłat 

21. 
Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure (opłata 

miesięczna) 
od każdej dyspozycji bez opłat 

22. 
Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-

Secure 
od każdej dyspozycji bez opłat 

23. Instrument płatniczy BLIK 

23.1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

23.2 Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł 

23.3 

Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 

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

zrzeszonych banków spółdzielczych 
0,00 zł 

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

3) w bankomatach za granicą nie dotyczy 

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

rozliczenia operacji 

0,00 zł 

23.5 Krajowa transakcja płatnicza 

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

bez opłat 
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I. KARTY PŁATNICZE – KLIENCI INDYWIDUALNI 

Lp. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 
Visa 

(/Visa SKRA) 

Visa 

młodzieżowa 
(/Visa 

młodzieżowa 

SKRA) 

Visa 

Mobilna 

(HCE) 

MasterCard 
(/Mastercard 

KKS Lech/ 

Unia Leszno) 

MasterCard 

- "Konto za 

złotówkę" 

MasterCard 

młodzieżowa 

MasterCard - 

Podstawowy 

rachunek 

płatniczy 

MasterCard do 

rachunków w walutach 

EUR/USD/GBP 

23.6 Zmiana limitu transakcyjnego od każdej dyspozycji bez opłat 

1 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS  
 

J. KARTY PRZEDPŁACONE – KLIENCI INDYWIDUALNI 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji/opłat MasterCard 

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

2. Zasilenie rachunku karty od każdej dyspozycji bez opłat 

3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty od każdej dyspozycji 30,00 zł 

4. Zablokowanie/odblokowanie karty  za każdą kartę 10,00 zł 

5. Zastrzeżenie karty za każdą kartę bez opłat 

6. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat 

7. Zmiana PIN w bankomatach: 

7.1. banków SGB od każdej dyspozycji 5,00 zł 

7.2. innych, niż wskazane w pkt. 7.1. od każdej dyspozycji 7,00 zł 

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

9. Wygenerowanie i wysyłka numeru PIN na SMS za każdy wysłany SMS 1,60 zł 

10. Opłata za wypłatę gotówki: 

10.1. w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych 

od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia 

transakcji 

bez opłat 

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

10.3. w bankomatach obcych, innych niż wskazane w pkt. 10.1. 2%, min. 3,50 zł 

10.4. w kasach obcych banków, innych niż wskazane w pkt. 10.2. (przy użyciu terminala POS) 1 2%, min. 3,50 zł 

10.5. w bankomatach za granicą 3%, min. 4,50 zł 

11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie bez opłat 

12. Transakcje bezgotówkowe od każdej dyspozycji bez opłat 

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

14. Zapytanie o saldo w bankomatach: 

14.1. banków SGB 
od każdej dyspozycji 

1,00 zł 

14.2. innych, niż wskazane w pkt. 14.1. 1,50 zł 

15. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure od każdej dyspozycji bez opłat 

16. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure  od każdej dyspozycji bez opłat 
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J. KARTY PRZEDPŁACONE – KLIENCI INDYWIDUALNI 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji/opłat MasterCard 

17. Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure od każdej dyspozycji bez opłat 

1 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
  

 

K. KARTY PŁATNICZE – KLIENCI INDYWIDUALNI - PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji/opłat 
Maestro/Visa Electron 

bez funkcji zbliżeniowej 

Visa Electron 

młodzieżowa bez funkcji 

zbliżeniowej 

1. Wydanie nowej karty debetowej dla: 

1.1. posiadacza /współposiadacza rachunku 
za każdą kartę 

x x 

1.2. osoby wskazanej (np. pełnomocnik) x x 

2. Opłata za korzystanie z karty miesięcznie 2,50 zł 2,50 zł 

3. Wydanie duplikatu karty za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 

4. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej  za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 

5. Wznowienie karty posiadaczowi/współposiadaczowi/pełnomocnikowi za każdą kartę 15,00 zł 15,00 zł 

6. Zablokowanie/odblokowanie karty od każdej dyspozycji 10,00 zł 10,00 zł 

7. Zastrzeżenie karty od każdej dyspozycji bez opłat 

8. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 

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

10. Wygenerowanie i wysyłka numeru PIN na SMS za każdy wysłany SMS 1,60 zł 1,60 zł 

11. Zmiana PIN w bankomatach: 

11.1. banków SGB 
od każdej dyspozycji 

5,00 zł 5,00 zł 

11.2. banków obcych 7,00 zł 7,00 zł 

12. Zapytanie o saldo w bankomatach: 

12.1. banków SGB 
od każdej dyspozycji 

1,00 zł 1,00 zł 

12.2. banków obcych 1,50 zł 1,50 zł 

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

14. Sporządzenie miesięcznego zestawienia transakcji płatniczych: 

14.1. pocztą na adres korespondencyjny 
za zestawienie 

2,58 zł 2,58 zł 

14.2. na adres poczty elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 

15. Opłata za wypłatę gotówki: 

15.1. w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia transakcji 

bez opłat bez opłat 

15.2. w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1 1,50 zł 1,50 zł 
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K. KARTY PŁATNICZE – KLIENCI INDYWIDUALNI - PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji/opłat 
Maestro/Visa Electron 

bez funkcji zbliżeniowej 

Visa Electron 

młodzieżowa bez funkcji 

zbliżeniowej 

15.3. w bankomatach obcych (w kraju), innych niż wskazane w pkt. 15.1. 2%, min. 3,50 zł 2%, min. 3,50 zł 

15.4. w kasach obcych banków, innych niż wskazane w pkt. 15.2. (przy użyciu terminala POS) 2%, min. 3,50 zł 2%, min. 3,50 zł 

15.5. w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3%, min. 10,00 zł 3%, min. 10,00 zł 

16. 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG) 
od kwoty wypłaty 3%, min. 10,00 zł 3%, min. 10,00 zł 

17. Transakcja wypłaty gotówki typu Cash back od kwoty wypłaty 1,50 zł 1,50 zł 

18. Transakcje bezgotówkowe: 

18.1. dokonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

  

bez opłat bez opłat 

18.2. dokonywane poza terytorium państw członkowskich EOG bez opłat bez opłat 

18.3. 
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium innego 

państwa członkowskiego EOG) 
bez opłat bez opłat 

19. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą w walucie obcej, innej niż PLN 
od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia transakcji 
3% 3% 

20. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure od każdej dyspozycji bez opłat 

21. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure od każdej dyspozycji bez opłat 

22. Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure od każdej dyspozycji bez opłat 

1 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
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ROZDZIAŁ III. OBSŁUGA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 

Lp. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 

Rachunek 

bieżący/pomocniczy 

Rachunek bieżący "Wiele 

za niewiele" 

Rachunek bieżący 

dla rolników 

Rachunek bieżący 

walutowy  

EUR, USD, GBP 

Rachunek VAT 

A. PROWADZENIE ORAZ UDOSTĘPNIANIE USŁUG 

1. Prowadzenie rachunku* miesięcznie 21,00 zł 10,00 zł 12,00 zł 20,00 zł bez opłat 

2. Korzystanie z usługi Internet Banking miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 3,00 zł 5,00 zł x 

3. 
Zmiana w parametrach usługi Internet Banking (np. numer 

telefonu, limity) 
od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł x 

4. 
Odblokowanie dostępu lub nadanie nowego hasła do usługi 

Internet Banking 
od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł x 

5. Korzystanie z usługi SMS Banking miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł x 

6. Opłata za komunikat SMS: 

6.1. jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku za każdy wysłany SMS 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł x 

6.2. do autoryzacji zleceń za każdy wysłany SMS 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł x 

7. Zmiana w parametrach usługi SMS Banking od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł x 

8. Korzystanie z usługi "saldo na hasło" miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł x 

9. 
Zainstalowanie, uruchomienie Home Bankingu, przeszkolenie w 

siedzibie klienta 
miesięcznie bez opłat x x x x 

10. 

Korzystanie z Home Bankingu. Decyzja uzależniona od innych 

warunków określonych w umowie. Decyzję podejmuje Zarząd 

Banku. 

miesięcznie bez opłat x x x x 

11. Zmiana autoryzacji w usłudze Home Banking od każdej dyspozycji 50,00 zł x x x x 

* POBIERA SIĘ OPŁATY ZA FUNKCJONOWANIE RACHUNKÓW RAD RODZICÓW SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH. OPŁATA WYNOSI 10,00 ZŁ.  

B. POLECENIE PRZELEWU 

1. Przelew wewnętrzny na rachunki własne i obce realizowany: 

1.1. w placówce Banku od każdego przelewu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Opłaty za 

przelewy z 

rachunku VAT 
będą pobierane z 

rachunku 

rozliczeniowego 
podstawowego. 

1.2. za pośrednictwem Internet Bankingu od każdego przelewu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

1.3. za pośrednictwem Home Bankingu od każdego przelewu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2. Przelew do innego banku krajowego realizowany: 

2.1. w placówce Banku - Elixir od każdego przelewu 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł opłaty z tytułu 

przelewów na 
rachunki prowadzone 

w innych bankach, 

przelewy zagraniczne 
i transgraniczne oraz 

2.2. w placówce Banku poprzez system Blue Cash od każdego przelewu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

2.3. za pośrednictwem Internet Bankingu – Elixir* od każdego przelewu 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

2.4. za pośrednictwem Home Bankingu od każdego przelewu 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 
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Lp. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 

Rachunek 

bieżący/pomocniczy 

Rachunek bieżący "Wiele 

za niewiele" 

Rachunek bieżący 

dla rolników 

Rachunek bieżący 

walutowy  

EUR, USD, GBP 

Rachunek VAT 

2.5. za pośrednictwem systemu SORBNET od każdego przelewu 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

opłaty za 

niewymienione 

wcześniej czynności i 
usługi bankowe w 

obrocie walut 

wymienialnych - 
określone wg stawek 

SGB-Banku S.A., 

zgodnie z aktualną 
Taryfą prowizji i 

opłat za czynności i 

usługi bankowe - 

waluty wymienialne 

2.6 za pośrednictwem Express Elixir od każdego przelewu 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł x x 

3. 
Przewalutowanie środków w ramach rachunków prowadzonych 

w BS w Stegnie 
od każdego przewalutowania 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł x 

* opłata za przelewy Elixir realizowane za pośrednictwem Internet Bankingu z rachunku walutowego na rachunek w złotych wynosi 1,00 zł 

C. POLECENIE ZAPŁATY 

1. Przyjęcie/odwołanie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł x x 

2. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 
od każdego zrealizowanego 

polecenia 
2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł x x 

3. 
Odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty 

albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 
od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł x x 

        

D. ZLECENIE STAŁE 

1. Realizacja zleceń stałych złożonych w formie papierowej: 

1.1. na rachunki prowadzone w BS w Stegnie      
od każdego wykonanego 

zlecenia 
1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł x x 

1.2. na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Stegnie  
od każdego wykonanego 

zlecenia 
3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł x x 

2. Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł x x 

        

E. WPŁATY/WYPŁATY GOTÓWKOWE 

1. Wpłata gotówkowa na rachunki w BS w Stegnie od kwoty wpłaty 0,15%, nie mniej niż 5,00 zł 0,15%, nie mniej niż 5,00 zł bez opłat 
0,20%, nie mniej niż 

5,00 zł 
x 

2. Wypłaty gotówkowe od kwoty wypłaty 0,10%, nie mniej niż 3,00 zł 0,10%, nie mniej niż 3,00 zł bez opłat 
0,20%, nie mniej niż 

5,00 zł 
x 

3. 

Wypłaty gotówkowe nieawizowane z co najmniej 2-dniowym 

wyprzedzeniem powyżej 20.000 zł oraz 1.000 EUR (równowartość 

w innej walucie) 

od kwoty wypłaty - opłata 
dodatkowa 

0,10%, min. 5,00zł, max. 
50,00 zł 

0,10%, min. 5,00zł, max. 
50,00 zł 

0,10%, min. 5,00zł, 
max. 50,00 zł 

0,10%, min. 5,00zł, 
max. 50,00 zł 

x 

4. Niepodjęte awizowane wypłaty gotówkowe od kwoty wypłaty 
0,10%, min. 5,00zł, max. 

50,00 zł 

0,10%, min. 5,00zł, max. 

50,00 zł 

0,10%, min. 5,00zł, 

max. 50,00 zł 

0,10%, min. 5,00zł, 

max. 50,00 zł 
x 
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Lp. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 

Rachunek 

bieżący/pomocniczy 

Rachunek bieżący "Wiele 

za niewiele" 

Rachunek bieżący 

dla rolników 

Rachunek bieżący 

walutowy  

EUR, USD, GBP 

Rachunek VAT 

F. CZEKI GOTÓWKOWE UMIEJSCOWIONE 

1. Wypłata z rachunku na podstawie czeku od kwoty wpłaty 0,10%, nie mniej niż 3,00 zł 0,10%, nie mniej niż 3,00 zł bez opłat x x 

2. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego od każdej dyspozycji 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł x x 

3. Przyjęcie czeku do inkasa od każdej dyspozycji 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł x x 

4. Wydanie książeczki czekowej od każdej książeczki 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł x x 

5. 
Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i 

blankietów czekowych 
od każdej dyspozycji 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł x x 

        

G. POTWIERDZENIA, WYCIĄGI Z RACHUNKU, ODPISY, ZAŚWIADCZENIA 

1. Wysłanie zbiorczego wyciągu w formie papierowej 
za każdy wyciąg za okres 1 

miesiąca 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2. 
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego na adres 

elektroniczny e-mail 
za każdy wyciąg 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3. 
Sporządzenie wyciągu po każdorazowej zmianie salda - odbiór 

osobisty 
za każdy wyciąg 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

4. Wysłanie wyciągów po każdorazowej zmianie salda za każdy wyciąg 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

5. Sporządzenie kolejnego wyciągu na życzenie Klienta za każdy wyciąg 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

6. Sporządzenie odpisu potwierdzenia operacji bankowej za każdy odpis 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

7. 
Potwierdzenie dokonania transakcji, która została wykonana za 

pośrednictwem Internet Bankingu 
od każdego potwierdzenia 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

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

8.1. klient określi datę dokonania operacji za każdy odpis 30,75 zł (25,00 zł +23% VAT) 

8.2. klient nie określi daty dokonania operacji za każdy odpis 36,90 zł (30,00 zł + 23% VAT) 

9. 
Za sporządzenie odpisów obrotu na jednym rachunku bankowym 

(historia rachunku) 

za pierwszą stronę 6,15 zł (5,00 zł +23% VAT) 

za każdą kolejną stronę 2,46 zł (2,00 zł + 23% VAT) 

10. 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku 

i/lub o wysokości obrotów i salda. 
za zaświadczenie 18,45 zł (15,00 zł + 23% VAT) 

11. 

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku 

i/lub o wysokości obrotów i salda, stwierdzającego wysokość 

zadłużenia lub o jego braku oraz że rachunek jest lub nie jest 

wolny od zajęcia. 

za zaświadczenie 36,90 zł (30,00 zł + 23% VAT) 

        

H. INNE OPŁATY 

1. Zmiana karty wzorów podpisów każdorazowo 5,00 zł x 

2. Przyjęcie i wykonanie blokady środków z tytułu: 

2.1. umowy kredytu z BS w Stegnie 
za każdą blokadę 

0,00 zł x 

2.2. umowy kredytu z innym bankiem 150,00 zł x 
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Lp. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 

Rachunek 

bieżący/pomocniczy 

Rachunek bieżący "Wiele 

za niewiele" 

Rachunek bieżący 

dla rolników 

Rachunek bieżący 

walutowy  

EUR, USD, GBP 

Rachunek VAT 

3. 
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego taką 

moc 
od każdej dyspozycji 10,00 zł x 

4. 
Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia o zaległościach na 

rachunku z tytułu przekroczenia salda 
za zawiadomienie 7,80 zł x 

5. Przyjęcie/zmiana pełnomocnictwa od każdej dyspozycji 10,00 zł x 

6. 
Przyjęcie/odwołanie lub zmiana dyspozycji zapisu na wypadek 

śmierci 
od każdej dyspozycji nie dotyczy 

7. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdej dyspozycji 30,00 zł x 

8. Zamknięcie rachunku na wniosek klienta od każdej dyspozycji 15,00 zł x 

9. 
Zamknięcie rachunku przed upływem 30 dni od daty jego 

otwarcia 
od każdej dyspozycji x x x 30,00 zł x 

10. 
Przekształcenie rachunku wspólnego w indywidualny lub 

odwrotnie 
jednorazowo przy zmianie x x 20,00 zł x x 

11. Opłata za ponowne otwarcie konta  od każdej dyspozycji 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł x 

12. 
Autowypłata - wypłaty gotówkowe w placówce Banku 

realizowane w ramach zleceń autowypłaty 

za każdą wypłatę  - w 

zależności od kwoty wypłaty 

0,40-1,00% (według umów 

indywidualnych) 
x x x x 

13. Płatności masowe   według umów indywidualnych x x x x 

 

H1.    KANTOR SGB 

1. Kantor SGB – dla klientów instytucjonalnych – udostępnienie i obsługa bez opłat 

 

I. KARTY PŁATNICZE  - KLIENCI INSTYTUCJONALNI 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji/opłat Visa Business 
MasterCard 

Business 

MasterCard 

Business - 

"Wiele za 

niewiele" 

MasterCard do rachunków w 

walutach EUR/USD/GBP 

1. Wydanie nowej karty dla: 

1.1. posiadacza /współposiadacza rachunku 
za każdą kartę 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 EUR/0 USD/0 GBP 

1.2. osoby wskazanej (np. pełnomocnik) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 EUR/0 USD/0 GBP 

2. Opłata za korzystanie z karty miesięcznie 3,50 zł 3,50 zł 0,00 zł 1,50 EUR/2 USD/1 GBP 

3. Wydanie duplikatu karty za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 5 EUR/7 USD/5 GBP 

4. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 5 EUR/7 USD/5 GBP 

5. Wznowienie karty posiadaczowi/współposiadaczowi/pełnomocnikowi za każdą kartę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 EUR/0 USD/0 GBP 

6. Zablokowanie/odblokowanie karty od każdej dyspozycji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 3 EUR/4 USD/3 GBP 

7. Zastrzeżenie karty od każdej dyspozycji bez opłat 

8. 
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na 

wniosek klienta 
od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 1 EUR/1 USD/1 GBP 
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I. KARTY PŁATNICZE  - KLIENCI INSTYTUCJONALNI 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji/opłat Visa Business 
MasterCard 

Business 

MasterCard 

Business - 

"Wiele za 

niewiele" 

MasterCard do rachunków w 

walutach EUR/USD/GBP 

9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 1,50 EUR/2 USD/1 GBP 

10. Wygenerowanie i wysyłka numeru PIN na SMS za każdy wysłany SMS 1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł 0,50 EUR/0,6 USD/0,4 GBP 

11. Zmiana PIN w bankomatach: 

11.1. banków SGB 
od każdej dyspozycji 

6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 1 EUR/1 USD/1 GBP 

11.2. banków obcych 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł x 

12. Zapytanie o saldo w bankomatach: 

12.1. banków SGB 
od każdej dyspozycji 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,25 EUR/0,30 USD/0,20 GBP 

12.2. banków obcych 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1 EUR/1 USD/1 GBP 

13. 
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 

dni roboczych) 
za przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 10 EUR/15 USD/10 GBP 

14. Sporządzenie miesięcznego zestawienia transakcji płatniczych: 

14.1. pocztą na adres korespondencyjny 
za zestawienie 

2,58 zł 2,58 zł 3,00 zł 0,50 EUR/0,60 USD/0,40 GBP 

14.2. na adres poczty elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 EUR/0 USD/0 GBP 

15. Opłata za wypłatę gotówki: 

15.1. 
w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków 

spółdzielczych 
od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia 

transakcji 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

15.2. w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1 1,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 1 EUR/1 USD/1 GBP 

15.3. w bankomatach obcych (w kraju), innych niż wskazane w pkt. 15.1. 2%, min. 5,00 zł 3%, min. 5,00 zł 3%, min. 3,50 zł 1,50 EUR/2 USD/1 GBP 

15.4. 
w kasach obcych banków, innych niż wskazane w pkt. 15.2. (przy użyciu 

terminala POS) 1 
od kwoty wypłaty 

3%, min. 10,00 

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

3%, min. odp. : 1,50 EUR/2 USD/1 

GBP 

15.5. w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 
3%, min. 10,00 

zł 

3%, min. 10,00 

zł 

3%, min. 10,00 

zł 

3%, min. odp. : 1,50 EUR/2 USD/1 

GBP 

16. Transakcja wypłaty gotówki typu Cash back od kwoty wypłaty 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 0,50 EUR/0,50 USD/0,50 GBP 

17. Transakcje bezgotówkowe od każdej dyspozycji bez opłat 

18. 
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą w 

walucie obcej, innej niż PLN 

od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia 

transakcji 
3% bez opłat bez opłat bez opłat 

19. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure od każdej dyspozycji bez opłat 

20. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure od każdej dyspozycji bez opłat 

21. Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure od każdej dyspozycji bez opłat 

22. Instrument płatniczy BLIK 

22.1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

22.2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł 

22.3. 

Opłata za wypłatę gotówki 
za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

prowizji 

 

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

0,00 zł 
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I. KARTY PŁATNICZE  - KLIENCI INSTYTUCJONALNI 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji/opłat Visa Business 
MasterCard 

Business 

MasterCard 

Business - 

"Wiele za 

niewiele" 

MasterCard do rachunków w 

walutach EUR/USD/GBP 

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

3) w bankomatach za granicą nie dotyczy 

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

prowizji 
0,00 zł 

22.5. Krajowa transakcja płatnicza 
za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

prowizji 
bez opłat 

22.6. Zmiana limitu transakcyjnego od każdej dyspozycji bez opłat 

1 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 

J. KARTY PRZEDPŁACONE - KLIENCI INSTYTUCJONALNI 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji/opłat MasterCard 

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

2. Zasilenie rachunku karty od każdej dyspozycji bez opłat 

3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty od każdej dyspozycji 30,00 zł 

4. Zablokowanie/odblokowanie karty  za każdą kartę 10,00 zł 

5. Zastrzeżenie karty za każdą kartę bez opłat 

6. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat 

7. Zmiana PIN w bankomatach: 

7.1. banków SGB od każdej dyspozycji 6,00 zł 

7.2. innych, niż wskazane w pkt. 7.1. od każdej dyspozycji 7,00 zł 

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

9. Wygenerowanie i wysyłka numeru PIN na SMS za każdy wysłany SMS 1,60 zł 

10. Opłata za wypłatę gotówki: 

10.1. w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych 

od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia transakcji 

bez opłat 

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

10.3. w bankomatach obcych, innych niż wskazane w pkt. 10.1. 3%, min. 5,00 zł 

10.4. w kasach obcych banków, innych niż wskazane w pkt.10.2. (przy użyciu terminala POS) 1 3% min. 4,50 zł 

10.5. w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 

11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie bez opłat 

12. Transakcje bezgotówkowe od każdej dyspozycji bez opłat 

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

14. Zapytanie o saldo w bankomatach: 

14.1. banków SGB od każdej dyspozycji 1,00 zł 
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J. KARTY PRZEDPŁACONE - KLIENCI INSTYTUCJONALNI 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji/opłat MasterCard 

14.2. innych, niż wskazane w pkt. 14.1. 1,50 zł 

15. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure (opłata jednorazowa) od każdej dyspozycji bez opłat 

16. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure (opłata miesięczna) od każdej dyspozycji bez opłat 

17. Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure od każdej dyspozycji bez opłat 

1 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
  

 

 

 

K. KARTY PŁATNICZE - KLIENCI INSTYTUCJONALNI - PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji/opłat 
Visa Business  

bez funkcji zbliżeniowej 

1. Wydanie nowej karty dla: 

1.1. posiadacza /współposiadacza rachunku 
za każdą kartę 

x 

1.2. osoby wskazanej (np. pełnomocnik) x 

2. Opłata za korzystanie z karty miesięcznie 3,50 zł 

3. Wydanie duplikatu karty za każdą kartę 20,00 zł 

4. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej  za każdą kartę 20,00 zł 

5. Wznowienie karty posiadaczowi/współposiadaczowi/pełnomocnikowi za każdą kartę x 

6. Zablokowanie/odblokowanie karty od każdej dyspozycji 10,00 zł 

7. Zastrzeżenie karty od każdej dyspozycji bez opłat 

8. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej dyspozycji 5,00 zł 

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

10. Wygenerowanie i wysyłka numeru PIN na SMS za każdy wysłany SMS 1,60 zł 

11. Zmiana PIN w bankomatach: 

11.1. banków SGB 
od każdej dyspozycji 

6,00 zł 

11.2. banków obcych 7,00 zł 

12. Zapytanie o saldo w bankomatach: 

12.1. banków SGB 
od każdej dyspozycji 

1,00 zł 

12.2. banków obcych 1,50 zł 

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

14. Sporządzenie miesięcznego zestawienia transakcji płatniczych: 

14.1. pocztą na adres korespondencyjny 
za zestawienie 

2,58 zł 

14.2. na adres poczty elektronicznej 0,00 zł 
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K. KARTY PŁATNICZE - KLIENCI INSTYTUCJONALNI - PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji/opłat 
Visa Business  

bez funkcji zbliżeniowej 

15. Opłata za wypłatę gotówki: 

15.1. w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych 

od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia transakcji 

bez opłat 

15.2. w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1 4,50 zł 

15.3. w bankomatach obcych (w kraju), innych niż wskazane w pkt. 15.1. 2%, min. 5,00 zł 

15.4. w kasach obcych banków, innych niż wskazane w pkt. 15.2. (przy użyciu terminala POS) 3%, min.10,00 zł 

15.5. w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3%, min. 10,00 zł 

16. Transakcja wypłaty gotówki typu Cash back od kwoty wypłaty 1,50 zł 

17. Transakcje bezgotówkowe od każdej dyspozycji bez opłat 

18. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą w walucie obcej, innej niż PLN od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia transakcji 3% 

19. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure od każdej dyspozycji bez opłat 

20. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure od każdej dyspozycji bez opłat 

21. Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure od każdej dyspozycji bez opłat 

1 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
  

 

ROZDZIAŁ IV. INNE CZYNNOŚCI BANKOWE 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji/opłat Stawka obowiązująca 

A. CZYNNOŚCI KASOWE/WPŁATY GOTÓWKOWE 

1. Wpłata gotówkowa: 

1.1. na rachunki bankowe w innych bankach  od kwoty wpłaty 0,5% kwoty (nie mniej niż 3,50 zł) 

1.2. na cele użyteczności publicznej *  od kwoty wpłaty bez opłat 

1.3. KRUS/Zakład Ubezpieczeń Społecznych/Urząd Skarbowy (+ mandat karny) od kwoty wpłaty 0,5% kwoty (nie mniej niż 5,00 zł) 

1.4. na rachunki bankowe w innych bankach - SORBNET opłata dodatkowa 25,00 zł 

1.5. na rachunki bankowe w innych bankach - Blue Cash opłata dodatkowa 5,00 zł 

2. Wypłata w przypadku braku r-ku bankowego (zlecenie do wypłaty)  od każdej dyspozycji 0,5% kwoty (nie mniej niż 15,00 zł, nie więcej niż 100,00 zł) 

3. Wymiana krajowych znaków pieniężnych jednych wartości nominalnych na inne od każdej dyspozycji 2% (nie mniej niż 35,00 zł) 

*wniesienie, które upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów ogólnych do ich odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego 
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B. OSZCZĘDNOŚCI/LOKATY 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków lokat / wkładów oszczędnościowych od każdej dyspozycji bez opłat 

2. Przyjęcie/zmiana pełnomocnictwa od każdej dyspozycji 10,00 zł 

3. Wpłaty i wypłaty z rachunków lokat / wkładów oszczędnościowych od każdej dyspozycji bez opłat 

4. Blokada na rachunku lokaty terminowej od każdej dyspozycji 10,00 zł 

5. Historia rachunku lokaty terminowej od każdej dyspozycji 10,00 zł 

6. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków lokat terminowych od każdej dyspozycji bez opłat 

7. Zgłoszenie o zgubieniu książeczki terminowej od każdej dyspozycji 30,00 zł 

8. Umorzenie książeczki terminowej od każdej dyspozycji 5,00 zł 

9. Wydanie nowej książeczki terminowej w przypadku jej umorzenia od każdej dyspozycji 10,00 zł 

10. Przelew z lokaty terminowej  (w przypadku likwidacji lokaty) 

10.1. na rachunek w BS w Stegnie od każdej dyspozycji bez opłat 

10.2. na rachunek w innym banku od każdej dyspozycji 3,50 zł 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

C. USŁUGI RÓŻNE 

1. Przyjęcie upoważnienia do wypłat z GOPS-u (sporządzonego przez Bank) od każdej dyspozycji 5,00 zł 

2. Opłata za wpływ na rachunek renty/emerytury zagranicznej od każdej dyspozycji 80,00 zł 

3. Udzielenie posiadaczowi informacji zbiorczej o jego rachunkach w bankach od każdej dyspozycji 36,90 zł (30,00 zł +23% VAT) 

4. Udzielenie informacji zbiorczej osobie uprawnionej o rachunkach zmarłego w bankach, np. spadkobiercy od każdej dyspozycji 30,00 zł 

5. Odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia płatniczego odwołanego przez klienta od kwoty każdej dyspozycji 0,5%, nie mniej niż 10,00 zł, nie więcej niż 500,00 zł 

6. 
Za dokonanie zastrzeżenia (lub odwołanie) czeków, książeczek oszczędnościowych ,dowodów osobistych , rachunków 

bankowych 
od każdej dyspozycji 30,00 zł 

7. Doładowanie telefonu od każdej dyspozycji bez opłat 

8. Potwierdzenie faxem wykonanej operacji od każdej dyspozycji 6,15zł (5,00 zł +23% VAT) 

9. Przyjęcie i wysłanie czeku do inkasa od czeku 21,00 zł 
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ROZDZIAŁ V. UBEZPIECZENIA 

Lp. Wyszczególnienie czynności KARTY DEBETOWE 

Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej: 

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

1.1. Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł) 1,45 zł 

1.2. Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł) 2,55 zł 

2. Pakiet Bezpieczny Podróżnik (miesięcznie) 

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

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

3. Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik (miesięcznie) 

3.1. Wariant Classic  2,05 zł 

3.2. Wariant Gold 4,75 zł 
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WALUTY WYMIENIALNE 

A. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH  

Lp.  Wyszczególnienie czynności 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Podstawowa Minimalna Maksymalna 

W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN  należy stosować kursy średnie NBP z dnia rozliczenia należnych opłat i prowizji. 

I. PŁATNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM 

1. Polecenie przelewu wewnętrznego bez prowizji 

2. 

Przelew przychodzący z zagranicy lub z innych banków w kraju: 

     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 

3. 
Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty* 100, 00 zł - - 

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

4. 

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

 tryb normalny (TOMNEXT) 

     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 - - 

5. 

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

     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 - - 

6. 

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

     1) przekazy do równowartości 5.000 euro 30,00 zł - - 

     2) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 65,00 zł - - 

7. 

Polecenie przelewu SEPA1) z datą waluty TOMNEXT: 

     1) na rachunki bankowe klientów  SGB  bez opłat 

     2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt 1) 4,80 zł 
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A. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH  

Lp.  Wyszczególnienie czynności 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Podstawowa Minimalna Maksymalna 

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

  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. 

9. 

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

     1) na rachunki bankowe klientów SGB  bez opłat 

     2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt 1) 100, 00 zł 

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. 

10. Odwołanie polecenia przelewu za granicę lub do innych banków w kraju* 45,00 zł plus koszty banków pośredniczących 

11. 

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

        1) przekazy do równowartości 2.500 euro 40,00 zł - - 

        2) przekazy przekraczające równowartość 2.500 euro 80,00 zł - - 

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. 

12. 
Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)* - opłata pobierana w przypadku podania niepoprawnego IBAN do 

kraju EOG 
40,00 zł - - 

* Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami SGB-Banku S.A. i/lub banków spółdzielczych należących do grupy SGB. 
1)  W przypadku Podstawowego Rachunku Płatniczego do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia 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 

II. INKASO 

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 1,00 zł 

2) inkaso czeków na kwotę powyżej równowartości 10 USD 50,00 zł 

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

III. 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. 

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 
- - 
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B. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH  

Lp. Wyszczególnienie czynności 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Podstawowa Minimalna Maksymalna 

W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN  należy stosować kursy średnie NBP z dnia rozliczenia należnych opłat i prowizji. 

I. SKUP I SPRZEDAŻ WARTOŚCI DEWIZOWYCH 

1. Skup i sprzedaż walut obcych bez prowizji 

2. 

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

     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 

3. 
Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty* 100,00 zł - - 

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

4. 

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

     1) przekazy do 5.000 euro 30,00 zł - - 

     2) przekazy przekraczające 5.000 euro 65,00 zł - - 

UWAGA ! Nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego. 

5. 

SEPA* - realizacja poleceń wypłaty (przekazów) w obrocie dewizowym nominowanych w EUR, z datą waluty TOMNEXT, spełniających następujące warunki 

(łącznie): 

4,80 zł 

     - 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. 

6. 
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 - - 

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. 

7. Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju* 45,00 zł plus koszty banków pośredniczących 

8. 

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

     1) przekazy do równowartości 2.500 euro 40,00 zł - - 

     2) przekazy przekraczające równowartość 2.500 euro 80,00 zł - - 

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. 

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 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 

II. INKASO 

1. Inkaso czeków  0,2% 50,00 zł 150,00 zł 

2. Inkaso dokumentów oraz weksli 0,2% 150,00 zł 400, 00 zł 
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B. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH  

Lp. Wyszczególnienie czynności 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Podstawowa Minimalna Maksymalna 

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 300,00 zł  plus koszty notarialne 

8. 

Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku: 

1) inkaso czeków na kwotę do równowartości 10 USD 1,00 zł 

2) inkaso czeków na kwotę powyżej równowartości 10 USD 50,00 zł 

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

III. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA 

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   

5. 

Przedłużenie terminu ważności akredytywy  

0,2% 250, 00 zł - 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 - - 

IV. 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. 

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 
- - 
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ROZDZIAŁ VII. KREDYTY 

A. KLIENCI INDYWIDUALNI 

Lp. Wyszczególnienie czynności STAWKA OBOWIĄZUJĄCA UWAGI 

1. Prowizja od kredytów gotówkowych 

Okres spłaty kredytów 
Terminy spłat kredytów w ratach 

Prowizja płatna jednorazowo przed 
uruchomieniem kredytu. Minimalna kwota 

prowizji nie może być mniejsza niż 25,00 zł. 

miesięcznych kwartalnych półrocznych rocznych 

do 12 m-cy 1,5% 1,8% 2,0% 2,2% 

do 18 m-cy 1,8% 2,0% 2,2% 2,5% 

do 24 m-cy 2,2% 2,5% 2,6% 2,7% 

do 36 m-cy 2,5% 2,6% 3,0% 3,1% 

do 60 m-cy  2,6% 2,7% 3,1% 3,2% 

2. Prowizja od kredytu w ROR 1% od kwoty kredytu przyznanego za okres każdego roku 

Prowizja płatna jednorazowo przed 

uruchomieniem kredytu. Minimalna kwota 
prowizji nie może być mniejsza niż 50,00 zł. 

3. Prowizja od debetu w ROR 5,00 zł miesięcznie bez względu na kwotę przyznanego debetu x 

4. Prowizja od przyznanych kredytów mieszkaniowych  
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 

5. 
Prowizja od kredytu na pokrycie kosztów związanych z 

gazyfikacją 

Kredyty przyznane do 3 lat 2,5% kwoty przyznanego kredytu Prowizja płatna jednorazowo przed 

uruchomieniem kredytu. Minimalna kwota 

prowizji nie może być mniejsza niż 50,00 zł. Kredyty przyznane na okres powyżej 3 lat 3,5% kwoty przyznanego kredytu 

6. 
Prowizja od kredytów okolicznościowych (świąteczne, 

wakacyjne, sezonowe)  
1,5% kwoty przyznanego kredytu 

Prowizja płatna jednorazowo przed 

uruchomieniem kredytu. Minimalna kwota 

prowizji nie może być mniejsza niż 25,00 zł. 

7. 

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 

Prowizja płatna jednorazowo przed 

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

8. 
Prowizja od kredytu konsolidacyjnego dla klientów 

indywidualnych 
1,5% kwoty przyznanego kredytu x 

9. 
Prowizja od kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego 

hipotecznie 
2,6% - 3,2% kwoty przyznanego kredytu x 
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B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI 

Lp. Wyszczególnienie czynności STAWKA OBOWIĄZUJĄCA UWAGI 

1. Prowizja od kredytów przyznanych na działalność gospodarczą  

Okres spłaty kredytów 

Prowizja płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu. 

Minimalna kwota prowizji nie może być mniejsza  

niż 50,00 zł. 

do 3 m-cy 1,00 % kwoty przyznanego kredytu 

do 6 m-cy  1,50 % kwoty przyznanego kredytu 

do 12 m-cy 1,80% kwoty przyznanego kredytu 

powyżej 1 roku do 2 lat 2,20 % kwoty przyznanego kredytu 

powyżej 2 lat do 3 lat 2,50 % kwoty przyznanego kredytu 

powyżej 3 lat  3,00 % kwoty przyznanego kredytu 

2. Prowizja od udzielonych kredytów w ramach rachunku bieżącego  2% w stosunku rocznym 
Prowizja płatna z góry, a po roku od kredytu odnawialnego 

1,5% kwoty kredytu przyznanego 

3. Prowizja z tytułu gotowości (kredyt odnawialny w rachunku bieżącym) 0,35% w stosunku miesięcznym 

Prowizja płatna na koniec miesiąca w całym okresie 

kredytowania - od salda niewykorzystanego kredytu za 
dany miesiąc, gdy średnia miesięczna kwota 

niewykorzystanego kredytu jest wyższa niż 20% kwoty 

udzielanego kredytu 

4. Prowizja od kredytu na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 1,5% kwoty przyznanego kredytu Prowizja płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu 

5. Prowizja od kredytów unijnych SGB 1,5% do 2,5%  kwoty przyznanego kredytu 
Prowizja płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu. 
Minimalna kwota prowizji nie może być mniejsza niż 50,00 

zł 

6. Prowizja od kredytu na pokrycie kosztów związanych z gazyfikacją 
Kredyty przyznane do 3 lat 2,5% kwoty przyznanego kredytu Prowizja płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu. 

Minimalna kwota prowizji nie może być mniejsza niż 50,00 

zł Kredyty przyznane na okres powyżej 3 lat 3,5% kwoty przyznanego kredytu 

7. Prowizja od kredytu konsolidacyjnego i zrestrukturyzowanego 1,5% kwoty przyznanego kredytu Prowizja płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu 

8. Prowizja za obsługę dopłat ARiMR 0,01% kwoty udzielonego kredytu 
Naliczana co miesiąc, pobierana wraz ze spłatą raty 

odsetkowej 

9. 
Prowizja od kredytu inwestycyjnego dla rolników na zakup maszyn, 

urządzeń rolniczych i innych gruntów rolnych 
2% kwoty przyznanego kredytu Prowizja płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu 

10. 
Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym "AGROKREDYT" - kredyt dla 

rolników 

Kredyt przyznawany na okres 36 

miesięcy 
2% kwoty przyznanego kredytu Pobierana za każdy rok obowiązywania kredytu 

11. 

Prowizja i opłaty związane z kredytem preferencyjnym z dopłatami ARiMR 

w ramach linii "KSP", w tym pobieranych od czynności bankowych w 

okresie kredytowania 

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

12. 

Prowizja i opłaty związane z kredytem preferencyjnym z dopłatami ARiMR 

w ramach linii "RR", "Z", "PR", "K 01", "K 02", w tym pobieranych od 

czynności bankowych w okresie kredytowania 

2% kwoty udzielonego kredytu  Prowizja płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu  

13. 

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 

2% kwoty udzielonego kredytu  Prowizja płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu  
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C. KARTY KREDYTOWE 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji/opłat 

klienci indywidualni klienci instytucjonalni    

MasterCard/MasterCard 

Gold/Visa 
MasterCard Business 

1.  Wydanie karty: 

1.1. głównej za każdą kartę bez opłat 75,00 zł 

1.2. dołączonej za każdą kartę bez opłat 75,00 zł 

2. Użytkowanie karty (opłata nie jest pobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty): 

2.1. głównej za każdą kartę 42,00 zł 75,00 zł 

2.2. dołączonej za każdą kartę 42,00 zł 75,00 zł 

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 25,00 zł 75,00 zł 

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 35,00 zł 

5. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat 

6. Zablokowanie/odblokowanie karty za każdą kartę 10,00 zł 10,00 zł 

7. Zastrzeżenie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat 

8. Opłata za wypłatę gotówki: 

8.1. w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych od kwoty wypłaty 3%, min. 6,00 zł 4%, min. 10,00 zł 

8.2. w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1 od kwoty wypłaty 3%, min. 6,00 zł 4%, min. 10,00 zł 

8.3. w bankomatach obcych, innych niż wskazane w pkt. 8.1. od kwoty wypłaty 3%, min. 6,00 zł 4%, min. 10,00 zł 

8.4. w kasach obcych banków, innych niż wskazane w pkt. 8.2. (przy użyciu terminala POS) 1 od kwoty wypłaty 3%, min. 6,00 zł 4%, min. 10,00 zł 

8.5. w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 3%, min. 7,00 zł 4%, min. 10,00 zł 

9. Zmiana PIN w bankomatach od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 

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

11. Wygenerowanie i wysyłka numeru PIN na SMS za każdy wysłany SMS 1,60 zł 1,60 zł 

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

13. Zmiana limitu kredytowego od każdej dyspozycji bez opłat bez opłat 

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

15. 
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) 
od każdego wezwania 7,80 zł 7,80 zł 

16. 
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia operacji)  
od każdej dyspozycji 3%  (dot. kart Visa) bez opłat 

17. Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach od każdej dyspozycji 1,50 zł 1,50 zł 

18. Rejestracja karty w usłudze 3D-Secure  od każdej dyspozycji bez opłat bez opłat 

19. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure  miesięcznie bez opłat bez opłat 
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C. KARTY KREDYTOWE 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania prowizji/opłat 

klienci indywidualni klienci instytucjonalni    

MasterCard/MasterCard 

Gold/Visa 
MasterCard Business 

20. Autentykacja posiadacza karty z wykorzystaniem usługi 3D-Secure od każdej dyspozycji bez opłat bez opłat 

1 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS    

 

D. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE 

Lp. Wyszczególnienie czynności 
klienci indywidualni klienci instytucjonalni 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Dyskonto weksla 20,00 zł 

2. Inkaso weksla 20,00 zł 

3. Zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia koszty notarialne + 50,00 zł 

4. Wydanie klientowi na jago wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych   61,50 zł (50,00 zł + 23% VAT) 123,00 zł (100,00 zł + 23% VAT) 

5. Wydanie promesy kredytowej (w zależności od kwoty promesy) od 200,00 zł do 1.000,00 zł 

6. Wydanie kserokopii umowy kredytowej   61,50 zł (50,00 zł + 23% VAT) 

7. Ustanowienie zastawu rejestrowego  200,00 zł 

8. Ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego  100,00 zł 

9. Sporządzenie i wydanie dokumentu o wykreślenie z: 

9.1. hipoteki 61,50 zł (50,00 zł + VAT) 

9.2. zastawu rejestrowego  61,50 zł (50,00 zł + VAT) 

10. Wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek 123,00 zł (100,00 zł + 23% VAT)  246,00 zł (200,00 zł + 23% VAT) 

11. Wysłanie upomnienia  (nie więcej niż 1 w okresie rozlicz.) w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki x 6,60 zł 

12. Wysłanie wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki x 6,60 zł 

13. Rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki 200,00 zł 400,00 zł 

14. Sporządzenie szczegółowego terminarzu spłat kredytów po raz drugi  24,60 zł (20,00 zł + 23% VAT)  36,90 zł (30,00 zł + 23% VAT) 

15. Zmiana innych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy (aniżeli zmiana terminu spłaty kredytu) od 100,00 zł do 1.000,00 zł  

16. Opłata za prolongatę spłaty kredytu (naliczana od kwoty prolongowanej, pobierana jednorazowo) 0,5% (nie mniej niż 200,00 zł) 

17. Opłata z tytułu umowy przystąpienia do długu  20,00 zł 

18. Opłata z tytułu umów przewłaszczenia  100,00 zł 

19. Opłata za kontrolę wstępną w terenie (dot. wniosku o kredyt mieszkaniowy) 200,00 zł x 

20. Opłata za kontrolę wstępną w terenie (dot. wniosku o kredyt inwestycyjny) x 200,00 zł 
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D. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE 

Lp. Wyszczególnienie czynności 
klienci indywidualni klienci instytucjonalni 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

21. Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt mieszkaniowy  100,00 zł x 

22. Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt inwestycyjny  x 200,00 zł 

23. Przygotowanie i przechowanie weksla (opłatę pobiera się jednorazowo przy przyjęciu weksli) 30,00 zł 100,00 zł 

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

25. Prowizja za udzielenie gwarancji, regwarancji, awalu x 200,00 zł 

26. Wysłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia w ramach gwarancji, regwarancji, poręczenia, awalu) x 50,00 zł 

27. Prowizja z tytułu zmiany warunków gwarancji, regwarancji, regwarancji, poręczenia x 1% 

28. Opłata za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej 1,5%, nie mniej niż 100,00 zł 

29. 

Prowizja rekompensacyjna - płatna od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym w harmonogramie spłat 

(pobierana od przedterminowych spłat dokonywanych wcześniej, niż 14 dni od daty umownej zapadalności zobowiązania). 

Dotyczy kredytów obrotowych nieodnawialnych i inwestycyjnych (prowizja płatna jednorazowo w dniu dokonania 

przedterminowej spłaty kredytu) 

x 0,25% 

30. 

Opłata za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy kredytu, w tym o dokumentach 

niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy oraz dokumentów związanych 

z zabezpieczeniem spłat kredytu - płatna każdorazowo za przypomnienie 

x 50,00 zł 

31. 
Opłata za inspekcję nieruchomości dokonywaną na wniosek klienta (np. w związku z realizacją wypłaty transzy kredytu) - 

każdorazowo za dokonaną inspekcję 
x 100,00 zł 
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ROZDZIAŁ VIII. USŁUGA PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH WESTERN UNION 

A. Tabela opłat za krajowe przekazy Western Union w PLN 

Kwota przekazu od  

(w PLN) 

Kwota przekazu do  

(w PLN) 

Opłata  

(w PLN) 

0,01 150,00      10,00     

150,01 300,00      20,00     

300,01 500,00      25,00     

500,01 1.000,00      30,00     

1.000,01 2.000,00      40,00     

2.000,01 3.000,00      55,00     

3.000,01 21.000,00 2% + 3 PLN 

Tabela obowiązuje do odwołania. 
  

   

B. Tabela opłat za międzynarodowe przekazy Western Union w PLN wysyłane z Polski do krajów: Bułgaria, Chorwacja, 

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Albania, Bośnia i Hercegowina, Cypr Północny, 

Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia 

Kwota przekazu od  

(w PLN) 

Kwota przekazu do  

(w PLN) 

Opłata  

(w PLN) 

0,01 500,00 19,90 

500,01 1.000,00 36,00 

1.000,01 1.500,00 54,00 

1.500,01 2.000,00 72,00 

2.000,01 2.500,00 89,00 

2.500,01 3.000,00 108,00 

3.000,01 4.000,00 120,00 

4.000,01 21.000,00 3,00% 

Wysokość opłat za usługi dodatkowe (wiadomość, powiadomienie telefoniczne, dostarczenie) uzależniona jest od kraju przeznaczenia. 

Tabela obowiązuje do odwołania.   
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C. Tabela opłat za międzynarodowe przekazy Western Union w PLN wysyłane z Polski do krajów:  Azerbejdżan, Białoruś, 

Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan 

Kwota przekazu od  

(w PLN) 

Kwota przekazu do  

(w PLN) 

Opłata  

(w PLN) 

0,01 450,00 19,90 

450,01 900,00 36,00 

900,01 1350,00 54,00 

1.350,01 1.800,00 72,00 

1.800,01 2.250,00 89,00 

2.250,01 2.700,00 108,00 

2.700,01 3.150,00 120,00 

3.150,01 21.000,00 4,00% 

Wysokość opłat za usługi dodatkowe (wiadomość, powiadomienie telefoniczne, dostarczenie) uzależniona jest od kraju przeznaczenia. 

Tabela obowiązuje do odwołania.   

   

D. Tabela opłat za międzynarodowe przekazy Western Union w USD wysyłane z Polski na Ukrainę 

Kwota przekazu od  

(w USD) 

Kwota przekazu do  

(w USD) 

Opłata  

(w USD) 

0,01 100,00 6,00 

100,01 200,00 12,00 

200,01 300,00 18,00 

300,01 400,00 24,00 

400,01 500,00 30,00 

500,01 750,00 36,00 

750,01 1.000,00 40,00 

1.000,01 7.500,00 4,00% 

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 opłat za usługi dodatkowe (wiadomość, powiadomienie telefoniczne, dostarczenie) uzależniona jest od kraju przeznaczenia. 

Tabela obowiązuje do odwołania.   
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E. Tabela opłat za międzynarodowe przekazy Western Union w PLN  

Kwota przekazu od  

(w PLN) 

Kwota przekazu do  

(w PLN) 

Opłata  

(w PLN) 

0,01 120,00 30,00 

120,01 250,00 40,00 

250,01 500,00 50,00 

500,01 750,00 70,00 

750,01 1.000,00 80,00 

1.000,01 1.200,00 100,00 

1.200,01 1.800,00 110,00 

1.800,01 2.400,00 120,00 

2.400,01 3.600,00 183,00 

3.600,01 4.300,00 193,00 

4.300,01 5.000,00 223,00 

5.000,01 6.000,00 273,00 

6.000,01 7.000,00 313,00 

7.000,01 8.000,00 353,00 

8.000,01 9.000,00 393,00 

9.000,01 10.000,00 433,00 

10.000,01 11.000,00 473,00 

11.000,01 12.000,00 513,00 

12.000,01 13.000,00 553,00 

13.000,01 14.000,00 593,00 

14.000,01 15.000,00 633,00 

15.000,01 16.000,00 673,00 

16.000,01 17.000,00 713,00 

17.000,01 18.000,00 753,00 

18.000,01 19.000,00 793,00 

19.000,01 20.000,00 833,00 

20.000,01 21.000,00 873,00 

Wysokość opłat za usługi dodatkowe (wiadomość, powiadomienie telefoniczne, dostarczenie) uzależniona jest od kraju przeznaczenia. 

Tabela obowiązuje do odwołania.   
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F. Tabela opłat za międzynarodowe przekazy Western Union w PLN wysyłane z Polski do Chin i Wietnamu 

Kwota przekazu od  

(w PLN) 

Kwota przekazu do  

(w PLN) 

Opłata  

(w PLN) 

0,01 1.600,00 47,00 

1.600,01 3.200,00 88,00 

3.200,01 8.000,00 193,00 

8.000,01 15.900,00 323,00 

15.900,01 21.000,00 388,00 

Wysokość opłat za usługi dodatkowe (wiadomość, powiadomienie telefoniczne, dostarczenie) uzależniona jest od kraju przeznaczenia. 

Tabela obowiązuje do odwołania.   

   

G. Tabela opłat za międzynarodowe przekazy Western Union w USD wysyłane z Polski do Chin i Wietnamu 

Kwota przekazu od  

(w USD) 

Kwota przekazu do  

(w USD) 

Opłata  

(w USD) 

0,01 500,00 15,00 

500,01 1.000,00 28,00 

1.000,01 2.500,00 61,00 

2.500,01 5.000,00 101,00 

5.000,01 7.500,00 121,00 

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 opłat za usługi dodatkowe (wiadomość, powiadomienie telefoniczne, dostarczenie) uzależniona jest od kraju przeznaczenia. 

Tabela obowiązuje do odwołania.   

 

 


