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Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Bank Spółdzielczy w Koronowie pobiera opłaty i prowizje za czynności i usługi bankowe 

dla klientów instytucjonalnych zgodnie z niniejszą taryfą prowizji i opłat za czynności 

i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej i walutach obcych. 

2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają: 

1) elektroniczny kanał dostępu – sposób komunikacji posiadacza rachunku  

z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci 

teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis 

internetowy (kanał WWW) i Serwis SMS, udostępniony na podstawie odrębnej 

umowy,  

2) Bank – Bank Spółdzielczy w Koronowie, 

3) środek identyfikacji elektronicznej – zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank 

uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, 

hasło SMS,  

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 

4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: 

kwoty mniejsze niż  0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się 

do pełnego grosza. 

5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile 

strony nie ustaliły inaczej. 

6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez 

klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 

7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego 

dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w 

ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 

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

rozdziałach: 

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 

2) cyklicznie, 

3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy 

klientem a Bankiem. 

9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt. 2, pobierane są w następujących terminach: 

1) 18-go dnia każdego miesiąca – w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, 

2) 6–tego dnia miesiąca – w przypadku opłaty za uzyskanie na hasło telefonicznej 

informacji o stanie rachunku, 

3) 3-go dnia roboczego każdego miesiąca – w przypadku opłaty za odroczony termin 

płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki, 

4) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty  

 – w przypadku opłat za użytkowanie  kart płatniczych, dla kart płatniczych druga 

część składowa opłaty za użytkowanie kart naliczana w przypadku nie 

rozliczenia transakcji bezgotówkowych na wymaganą kwotę pobierana jest 3 

dnia roboczego następnego miesiąca, 

5) w ostatnim dniu miesiąca – w przypadku pozostałych opłat;  
10. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi 

określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 

11. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty 

transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych  

w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 

12. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach 

funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku.   

13.  Klienci mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu: 

1) Agro, Agro-Komfort - dla rolników indywidualnych, (osób fizycznych będących 

właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnej) 

2) Mój Biznes - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny 

rachunek i nie zatrudniających pracowników,  

3) Pro-Bono  – dla fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego. 
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Rozdział 2.  OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH  

 

L.p. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb pobierania 

opłaty 
Agro 

Agro-Komfort Mój Biznes  
Biznes 

Biznes – Komfort Biznes-Elita  
Pro-Bono 

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

2. Prowadzenie rachunku  miesięcznie, za 

każdy rachunek 

       

 1) bieżącego 5,00 zł 15,00 zł 13,00 zł 20,00 zł 28,00 zł 150,00 zł 0,00 zł 

 2) pomocniczego 5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonane: naliczana od 

wpłacanej  kwoty 

       

 1) w placówce Banku 0,30%   

min. 3,50 zł,  

max 400,00 zł 

0,30%  

min. 3,50 zł,  

max 400,00 zł   

0,30%  

min. 3,50 zł,  

max 400,00 zł   

0,30%  

min. 3,50 zł,  

max 400,00 zł   

0,30%  

min. 3,50 zł,  

max 400,00 zł   

0,30%  

min. 3,50 zł,  

max 400,00 zł   

0,30% 

min. 3,50 zł,  

max 400,00 zł 

 2) w urządzeniach samoobsługowych 

Banku 

0,20%  

min. 1,00 zł 

0,20%  

min. 1,00 zł 

0,20%  

min. 1,00 zł 

0,20% 

min. 1,00 zł 

0,20% 

min. 1,00 zł 

0,20%  

min. 1,00 zł 

0,20%  

min. 1,00 zł 

4. Wypłaty gotówkowe  naliczana od 

wypłacanej 

kwoty   

0,30% 

min. 6,00 zł,  

max  400,00 zł 

0,40%  

min. 6,00 zł, 

 max 400,00 zł 

0,40%  

min. 6,00 zł,  

max  400,00 zł 

0,30%  

min. 6,00 zł,  

max  400,00 zł 

0,40%  

min. 6,00 zł,  

max  400,00 zł 

0,40%  

min. 6,00 zł,  

max  400,00 zł 

0,30%  

min. 6,00 zł,  

max 400,00 zł 

5. Awizowanie wypłat          

 1) opłata dodatkowa za wypłatę 

nieawizowaną 

naliczana  od 

nadwyżki 

środków 

powyżej kwoty 

podlegającej 

awizowaniu 

0,15%  

min. 15,00 zł, 

max 150,00 zł 

 

0,15%  

min. 15,00 zł, 

max 150,00 zł 

 

0,15%  

min. 15,00 zł,  

max 150,00 zł 

 

0,15%  

min. 15,00 zł, 

max 150,00 zł 

 

0,15%  

min. 15,00 zł, 

max 150,00 zł 

 

0,15%  

min. 15,00 zł, 

max 150,00 zł 

 

0,15%  

min. 15,00 zł,  

max 150,00  zł 

 2) niepodjęcie   kwoty   awizowanej w 

uzgodnionym terminie  

naliczana od 

kwoty 

niepodjętej 

wypłaty 

0,15%  

min. 15,00 zł,  

max 150,00  zł 

0,15% 

 min. 15,00 zł,  

max 150,00 zł 

0,15%  

min. 15,00 zł,  

max 150,00  zł 

0,15%  

min. 15,00 zł,  

max 150,00  zł 

0,15%  

min. 15,00 zł,  

max 150,00  zł 

0,15%  

min. 15,00 zł,  

max 150,00  zł 

0,15%  

min. 15,00 zł,  

max 150,00  zł 

6. Realizacja przelewów: za każdy przelew        

 1) na rachunki prowadzone przez Bank 

złożonych: 

       

 a) w formie papierowej 1,00 zł 6,00 zł 3,00 zł 1,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 1,00 zł 

 b) za pośrednictwem elektronicznych 

kanałów dostępu  

0,50 zł 0,00 zł  

(2 pierwsze 

 w miesiącu) 

0,35 zł - każdy  

kolejny    

1,00 zł 0,50 zł 0,00 zł  

(2 pierwsze 

 w miesiącu) 

0,35 zł - każdy  

kolejny    

0,00 zł 0,50 zł 

 2) na rachunki prowadzone przez inne 

banki złożonych  

       

 a) w formie papierowej        

  na rachunki ZUS i US 3,50 zł 10,00 zł 3,50 zł 3,50 zł 10,00 zł 10,00 zł 3,50 zł 

  na pozostałe rachunki 3,50 zł 10,00 zł 5,00 zł 3,50 zł 10,00 zł 10,00 zł 3,50 zł 

 b) za pośrednictwem elektronicznych 

kanałów dostępu 
 

  
 

  
 

  na rachunki ZUS i US 2,00 zł 1,50 zł 0,00 zł 2,00 zł 1,50 zł 1,20 zł 2,00 zł 
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  na pozostałe rachunki 2,00 zł 0,00 zł 1 

(3 pierwsze 

 w miesiącu) 

1,50 zł - każdy  

kolejny 

2,50 zł 2,00 zł 0,00 zł 1 

(3 pierwsze 

 w miesiącu) 

1,50 zł - każdy  

kolejny 

0,00 zł 1 

(100 pierwszych 

 w miesiącu) 

1,20 zł - każdy  

kolejny 

2,00 zł 

7. Realizacja przelewów w systemie: 

1)  SORBNET 2 o wartości: 

 

za każdy przelew 

       

a) poniżej 1 mln. zł  

b) 1 mln zł lub więcej 

25,00 zł 

15,00 zł 

25,00 zł 

15,00 zł 

25,00 zł 

15,00 zł 

25,00 zł 

15,00 zł 

25,00 zł 

15,00 zł 

25,00 zł 

15,00 zł 

25,00 zł 

15,00 zł 

2) Express Elixir         

a) złożonych w formie papierowej 

b) złożonych za pośrednictwem 

elektronicznych kanałów dostępu 

 15,00 zł  

10,00 zł 

15,00 zł  

10,00 zł 

15,00 zł  

10,00 zł 

15,00 zł  

10,00 zł 

15,00 zł  

10,00 zł 

15,00 zł  

10,00 zł 

15,00 zł  

10,00 zł 

8. Wykonanie automatycznych przelewów w 

terminie wskazanym przez klienta  
za każdy przelew 10,00 zł 10,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

9. Przelewy wykonywane automatycznie w 

terminie wskazanym przez klienta (zlecenie 

stałe, przelew z datą przyszłą): 

        

 1) realizacja przelewu: za każdy przelew        

 a) złożonego w formie papierowej 3        

 - z kwotą stałą  2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

 - z kwotą zmienną 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

    b) złożonego za pośrednictwem  

elektronicznych kanałów dostępu 
1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

 2) odwołanie zlecenia stałego:  za każdą 

dyspozycję 

       

 a) złożone w formie papierowej  

- z kwotą stałą  

- z kwotą zmienną 

 

2,50 zł 

2,50 zł 

 

2,50 zł 

2,50 zł 

 

2,50 zł 

2,50 zł 

 

2,50 zł 

2,50 zł 

 

2,50 zł 

2,50 zł 

 

2,50 zł 

2,50 zł 

 

2,50 zł 

2,50 zł 

 b)   złożone za pośrednictwem 

elektronicznych kanałów dostępu 
1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

10. Polecenie zapłaty: za każdą 

dyspozycję 

       

 1) złożenie zgody na korzystanie z 

polecenia zapłaty 

2,50 zł 

 

2,50 zł 

 

2,50 zł 

 

2,50 zł 

 

2,50 zł 

 

2,50 zł 

 

2,50 zł 

 

 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku 

dłużnika  

2,50 zł 

 

2,50 zł 

 

2,50 zł 

 

2,50 zł 

 

2,50 zł 

 

2,50 zł 

 

2,50 zł 

 

 3) odwołanie pojedynczego 

niezrealizowanego polecenia zapłaty 

albo aktualizacja treści zgody na 

korzystanie z polecenia zapłaty  

6,00 zł 

 

6,00 zł 

 

6,00 zł 

 

6,00 zł 

 

6,00 zł 

 

6,00 zł 

 

6,00 zł 

 

11. Wydanie blankietów czekowych za każdy blankiet 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

12. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub 

rozrachunkowego  

za każdą 

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

13.  Administrowanie czekami 

rozrachunkowymi, przyjętymi do „inkasa”  

za każdą 

dyspozycję 
30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

                                                   
1 Nie dotyczy przelewów realizowanych na rachunki prowadzone w bankach zrzeszenia SGB 
2 przelewy mogą być składane wyłącznie w formie papierowej w dni robocze od poniedziałku do piątku do godz. 14.00, nie pobiera się dodatkowo opłaty z pkt. 6 
3 opłaty nie pobiera się z tytułu realizacji zleceń stałych złożonych w formie papierowej, dotyczących dyspozycji spłaty kredytów udzielonych przez Bank Posiadaczowi rachunku 
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14. Zgłoszenie zastrzeżenia czeków/ blankietów 

czekowych 

za każdą 

dyspozycję 
50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

15. 
Wykonanie zastrzeżenia 

za każdą 

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

16. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji  

o stanie rachunku  
miesięcznie 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

17. Dokonanie blokady środków na rachunku z 

tytułu: 

za każdą 

dyspozycję 

 

 

   

 

   

 

 1) wykonania dyspozycji polecenia 

wypłaty w obrocie dewizowym  

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

 2) zabezpieczenia kredytu udzielonego 

przez inny bank  

300,00 zł 

 

300,00 zł 

 

300,00 zł 

 

300,00 zł 

 

300,00 zł 

 

300,00 zł 

 

300,00 zł 

 

 3) innych płatności 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 

18. Przesłanie dokumentów stanowiących 

potwierdzenie zabezpieczenia kredytu 

udzielonego przez inny bank 

za każdą 

dyspozycję 
200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 

19. Realizacja przelewu wierzytelności z 

rachunku 

za każdą 

dyspozycję 
100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 

20. Realizacja tytułu wykonawczego lub 

dokumentu mającego moc takiego tytułu  

uwaga: prowizję pobiera się z rachunku 

dłużnika po pełnej realizacji tytułu 

wykonawczego. 

za każdą 

dyspozycję 

0,5% kwoty 

zajętej  

min. 25,00 zł,  

max 200,00 zł 

0,5% kwoty 

zajętej  

min. 25,00 zł,  

max 200,00 zł 

0,5% kwoty 

zajętej  

min. 25,00 zł,  

max 200,00 zł 

0,5% kwoty 

zajętej  

min. 25,00 zł,  

max 200,00 zł 

0,5% kwoty 

zajętej  

min. 25,00 zł,  

max 200,00 zł 

0,5% kwoty 

zajętej  

min. 25,00 zł,  

max 200,00 zł 

0,5% kwoty 

zajętej  

min. 25,00 zł,  

max 200,00 zł 

21. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa 

do dysponowania  rachunkiem 

za każdą 

dyspozycję  

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

22. Wydanie, na wniosek klienta, 

zaświadczenia: 

za każde 

zaświadczenie 

       

 1) o posiadaniu rachunku  25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

 2) o obrotach i saldzie rachunku 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 

 3) zawierającego pełną informację o  

rachunku i zadłużeniu klienta w Banku 

300,00 zł  300,00 zł  300,00 zł  300,00 zł  300,00 zł  300,00 zł  300,00 zł  

 4) o posiadaniu rachunku, zawierającego 

pełną informację o rachunku i 

zadłużeniu klienta w Banku celem 

przedłożenia w Agencji Nieruchomości 

Rolnych 

25,00 zł 25,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

23. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów 

na jednym rachunku na wniosek klienta   

za każde 

zestawienie 
       

 1) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

 2) z lat poprzednich 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

24. Sporządzenie kopii jednego dowodu do 

wyciągu: 

za każdy 

dokument  

       

 1) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

 2) z lat poprzednich 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 
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25. Sporządzenie i wysłanie/wydanie wyciągu  

z rachunku:  

        

 1) w formie papierowej – jeżeli klient 

korzysta z elektronicznych kanałów 

dostępu 

2) w formie papierowej – jeżeli klient nie 

korzysta z elektronicznych kanałów 

dostępu  

a) wysyłany listem zwykłym: 

za każdy wyciąg 

 

4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

  raz w miesiącu lub rzadziej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

  częściej niż raz w miesiącu  2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

 b) wydawany w placówce Banku:        

  drukowany raz w miesiącu lub 

rzadziej 

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

  drukowany częściej niż raz w 

miesiącu 

3) poprzez elektroniczne kanały dostępu 

oraz na adres elektroniczny e-mail 

klienta 

0,75 zł 

 

 

bez opłat 

0,75 zł 

 

 

bez opłat 

0,75 zł 

 

 

bez opłat 

0,75 zł 

 

 

bez opłat 

0,75 zł 

 

 

bez opłat 

0,75 zł 

 

 

bez opłat 

0,75 zł 

 

 

bez opłat 

26. Sporządzenie kopii wyciągu bankowego: 
za każdy 

dokument 

       

 1) z bieżącego roku kalendarzowego  10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

 2) z lat poprzednich 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

27. Załącznik (dokument oryginalny) lub 

wtórnik -  potwierdzenie pojedynczej 

operacji dołączane do wyciągu 

za każdy 

dokument 

2,00 zł 

 

2,00 zł 

 

2,00 zł 

 

2,00 zł 

 

2,00 zł 

 

2,00 zł 

 

2,00 zł 

 

28. Wyciąg z wysyłany/ wydawany z 

załącznikami dowodu/dowodów  
miesięcznie 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

29. Likwidacja  rachunku za każdy  

rachunek 
25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

30. Opłata za przelew na rachunek wskazany 

przez organ egzekucyjny 
za każdy przelew 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

31. Za sporządzenie i wysłanie  

monitu/wezwania do zapłaty z powodu 

przekroczenia salda 

za każdy monit/ 

wezwanie  

do zapłaty 

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

32. Usługa płatności masowych  

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

    

 1) opłata aktywacyjna za udostępnienie 

usługi 

jednorazowo do negocjacji do negocjacji do negocjacji do negocjacji 

 2) opłata abonamentowa miesięcznie do negocjacji do negocjacji do negocjacji do negocjacji 

 3) opłata za dokument przychodzący  za każdy  

dokument 

0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

 4) opłata za rozliczenie salda rachunku,  

do którego jest świadczona usługa 

miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 
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Rozdział 3.  RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH  

 
L.p. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 

1. Otwarcie rachunku  - bez opłat 

2. Prowadzenie  rachunku  -  bez opłat 

3. Wpłaty na rachunek  -  bez opłat 

4. Wypłaty z rachunku - bez opłat 

5. Opłata za przelew na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny   za każdy przelew 5,00 zł 

6. Dokonanie blokady na rachunku z tytułu: 

1) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank  

2) innych płatności 

za każdą dyspozycję   

300,00 zł 

100,00 zł 

7. Przesłanie dokumentów stanowiących potwierdzenie zabezpieczenia kredytu udzielonego przez 

inny bank 

za każdą dyspozycję 200,00 zł 

8. Realizacja przelewu wierzytelności  za każdą dyspozycję 100,00 zł 

9. Wydanie, na wniosek klienta, zaświadczenia: 

1) o  posiadaniu rachunku 

2) o obrotach i saldzie rachunku 

3)  zawierającego pełną informację o rachunku i zadłużeniu klienta w Banku 

za każde zaświadczenie  

15,00 zł 

100,00 zł 

300,00 zł 

 

 

 

Rozdział 4. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 

 
L.p. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu   

 1) kanału www (internet) miesięcznie  

 Agro  3,00 zł 

 Agro-Komfort  0,00 zł 

 Mój Biznes   0,00 zł 

 Biznes   3,00 zł 

 Biznes-Komfort  0,00 zł 

 Biznes-Elita  0,00 zł 

 Pro-Bono  3,00 zł 

 2) Serwisu SMS  

a) pakiet  pasywny – funkcje: 

 powiadamianie o zmianie salda  (przesyłane od poniedziałku do piątku, po godz. 18.00)  

 informacja o wystąpieniu debetu na rachunku 

 informacja o odrzuceniu przelewu (dot. tylko kanałów elektronicznych) 

b) pakiet aktywny – obejmuje funkcje z pakietu pasywnego oraz:  

 informacje o saldzie rachunku   

 przelewy (na wcześniej zdefiniowane rachunki odbiorców) 

 wykaz ostatnio przeprowadzonych operacji (max. 5) 

 sprawdzenie kursów walut   

miesięcznie  

5,00 zł 

 

 

 

 

 

12,00 zł 

2. Opłata za wydanie tokena:  

1)   pierwszego 

2) kolejnego  

za każdy token - jednorazowo  

30,00 zł  

135,00 zł 

3. Opłata za wznowienie tokena:  

1) pierwszego 
za każdy token - jednorazowo 

 

30,00 zł  
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2) kolejnego  135,00 zł 

4. Wydanie tokena w miejsce uszkodzonego lub utraconego za każdy token - jednorazowo 135,00 zł 

5. Opłata za przekazywanie kodów SMS (SMS-y autoryzacyjne) dziennie 0,00 zł - 3 pierwsze  w miesiącu,  

0,35 zł – każdy następny 

6. Zastrzeżenie tokena  za każdy token 15,00 zł 

7. Użytkowanie karty chipowej: 

1) wydanie karty chipowej: 

a) pierwszej  

b) kolejnej (w tym wznowienie) 

c) w miejsce uszkodzonej lub utraconej 

2) wydanie hasła 

3) zastrzeżenie karty 

 

za każdą kartę  

 

 

bez opłat 

45,00 zł 

45,00 zł 

50,00 zł 

40,00 zł 

8. Czytnik kart  chipowych:  

1)  wydanie czytnika 

a) pierwszego  

b) kolejnego  

c) wydanie czytnika w miejsce uszkodzonego lub utraconego 

2)  niezwrócenie czytnika w przypadku rozwiązania umowy rachunku lub  zaprzestania korzystania z 

usługi WWW 

 

za każdy czytnik 

 

 

90,00 zł 

90,00 zł 

90,00 zł 

90,00 zł 

9. Wykonanie na wniosek klienta: 

1) zablokowania kanału dostępu 

2) odblokowania kanału dostępu 

3) odblokowania indywidualnego hasła dostępu do kanału WWW 

4) ponownego przesłania identyfikatora ID (nazwa użytkownika) 

 

za każdą dyspozycję 

 

5,00 zł 

5,00 zł 

10,00 zł 

5,00 zł 

 
 

Rozdział 5. KARTY PŁATNICZE   

 

Karty debetowe, wydane do rachunku bieżącego lub pomocniczego  

 

L.p. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty 

Stawka obowiązująca 

VISA Business Electron (karta bez funkcji zbliżeniowej) 

MasterCard Business, Visa  Business Electron payWave (karty z funkcją 

zbliżeniową) *)   

1. 

 Wydanie karty dla: 

1) posiadacza rachunku  

2) współposiadacza rachunku  

3) osoby wskazanej 

 

za każdą kartę 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

0,00 zł 

2. 

Wydanie:  

1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia nowej karty  

2) w miejsce utraconej 

 

za każdą kartę  

 

20,00 zł 

40,00 zł 

3. Wznowienie karty  za każdą kartę  0,00 zł 

4. Zastrzeżenie karty -  bez opłat 

5. Użytkowanie karty miesięcznie  

 Agro  5,00 zł przy wykonywania operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym  

na łączną kwotę min. 300,00 zł, w przeciwnym wypadku 7,00 zł 
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*)  jeżeli nie rozliczono operacji bezgotówkowych na wymaganą kwotę, należna opłata pobierana jest w dwóch częściach składowych zgodnie z zasadami określonymi we Wstępie do Taryfy 

 

 

                                                   
1 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 

 Agro-Komfort  0,00 zł  przy wykonywania operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym 

na łączną kwotę min. 300,00 zł, w przeciwnym wypadku 2,00 zł 

 Mój Biznes   5,00 zł przy wykonywania operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym 

na łączną kwotę min. 300,00 zł, w przeciwnym wypadku 7,00 zł 

 Biznes   5,00 zł przy wykonywania operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym 

na łączną kwotę min. 300,00 zł, w przeciwnym wypadku 7,00 zł 

 Biznes-Komfort  0,00 zł   przy wykonywania operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym 

na łączną kwotę min. 300,00 zł, w przeciwnym wypadku 2,00 zł 

 Biznes-Elita  0,00 zł   przy wykonywania operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym 

na łączną kwotę min. 300,00 zł, w przeciwnym wypadku 2,00 zł 

 Pro-Bono  4,00 zł   przy wykonywania operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym 

na łączną kwotę min. 300,00 zł, w przeciwnym wypadku 6,00 zł 

6. 
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na 

wniosek klienta 
od każdej zmiany 

5,00 zł 

7. Opłata za wypłatę gotówki:  

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

 

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

Spółdzielczych  
bez opłat 

 2) w kasach banków SGB   4,50 zł 

 3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 naliczana od wypłacanej  kwoty 3,5% min. 4,50 zł 

 4) w kasach innych niż wskazane w pkt 2    1  3,5% min. 5,50 zł 

 

5) w bankomatach za granicą 

 

6) w ramach usługi cashback 

 

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczania 

transakcji 

3,5% min. 5,50 zł 

 

1,70 zł 

8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 4,90 zł 

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

10. 

Zmiana PIN w bankomatach 

1) banków SGB   

2) innych, niż wskazane w pkt 1 

za każdą zmianę  

6,00 zł 

8,50 zł 

11. 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach 

1) banków SGB   

2) innych, niż wskazane w pkt 1 

za każde sprawdzenie  

0,50 zł 

1,50 zł 

12. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta  miesięcznie  3,00 zł 

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

14. 
Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z 

Oddziału 
po upływie terminu 

50,00 zł 

15. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat 

16. Nieuzasadniona reklamacja za każdą reklamację 50,00 zł 

17. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w 

walucie innej niż PLN 

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

3% (dotyczy kart Visa) 

18.  Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w 

ciągu 3 dni roboczych) 

za każdą przesyłkę 45,00 zł 
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 Karty charge 
 

                                                   
1 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 

L.p. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

MasterCard Business Mastercard Business Gold 

1. 

 Wydanie karty dla: 

1) posiadacza rachunku  

2) współposiadacza rachunku  

3) osoby wskazanej 

 

za każdą kartę 

 

70,00 zł 

70,00 zł 

70,00 zł 

 

250,00 zł 

250,00 zł 

250,00 zł 

2. 

Wydanie:  

1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia nowej karty  

2) w miejsce utraconej 

 

za każdą kartę  

 

20,00 zł 

70,00 zł 

 

20,00 zł 

40,00 zł 

3. Wznowienie karty  za każdą kartę  70,00 zł 250,00 zł 

4. Zastrzeżenie karty -  bez opłat 

5. Użytkowanie karty miesięcznie  

 Agro  bez opłat 

 Agro-Komfort  bez opłat 

 Mój Biznes   bez opłat 

 Biznes   bez opłat 

 Biznes-Komfort  bez opłat 

 Biznes-Elita  bez opłat 

 Pro-Bono  bez opłat 

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

7. Opłata za wypłatę gotówki:  

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

  

 1) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. zrzeszonych Banków Spółdzielczych  2% 

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

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

 4) w kasach innych niż wskazane w pkt 2    1  kwoty 3% min. 4,50 zł 

 

5) w bankomatach za granicą 

 

6) w ramach usługi cashback 

 

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczania transakcji 

3% min. 4,50 zł 

0,60 zł 

8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 4,90 zł 

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

10. 

Zmiana PIN w bankomatach 

1) banków SGB   

2) innych, niż wskazane w pkt 1 

za każdą zmianę  

7,00 zł 

4,50 zł 

11. 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach 

1) banków SGB   

2) innych, niż wskazane w pkt 1 

za każde sprawdzenie  

nie dotyczy 

12. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta  miesięcznie  3,00 zł 

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

 

 

 

 

                                                   
1 określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Banku  z dnia rozliczenia płatności 
2 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 

14. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału po upływie terminu 50,00 zł 

15. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat 

16. Nieuzasadniona reklamacja za każdą reklamację 50,00 zł 

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

w dniu rozliczenia operacji 

nie dotyczy 

18. 

Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki  

1) w kraju 

2) za granicą 

miesięcznie – naliczana od kwoty 

transakcji wykonanych w poprzednim 

cyklu rozliczeniowym 

 

1% 

1% 

19. Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 
naliczana w dniu rozliczenia, pobierana 

po wpływie środków na rachunek 
50,00 zł 100,00 zł 

20. Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie  po upływie terminu 80,00 zł 

21. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę równowartość w PLN 150 USD   1, plus koszty operacyjne MasterCard 

22. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę równowartość w PLN 95 USD 2, plus koszty operacyjne MasterCard 

L.p. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca  

MasterCard Business 

1. Wydanie karty 

1) głównej 
za każdą kartę 

 0,00 zł 

2) dołączonej  0,00 zł 

2. Użytkowanie karty  miesięcznie  8,00 zł     

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

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

5. Wznowienie karty - - -  0,00 zł 

6. Zastrzeżenie karty - - -  0,00 zł 

7. 

 

Opłata za wypłatę gotówki: 

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS 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) 3, 

5) w bankomatach za granicą. 

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

 

4% min. 10,00 zł 

4% min. 10,00 zł 

4% min. 10,00 zł 

4% min. 10,00 zł 

4% min. 10,00 zł 

8. Zmiana PIN w bankomatach oferujących taką usługę za każdą zmianę 4,50 zł 

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

10. Zmiana limitu kredytowego - - - 0,00 zł 

11. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie  z regulaminem 

funkcjonowania kart kredytowych i umową 

5% min. 50,00 zł 

12. Opłata za wysłanie monitu  lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy monit / wezwanie 20,00 zł 

13. Przesłanie ponownego zastawienia transakcji  na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 
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Karty świadczeniowe MasterCard 
 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty stawka obowiązująca 

1. Wydanie karty i numerem PIN  za każdą kartę wg indywidualnie uzgodnionych  stawek 

2. Zasilenie rachunku karty  za każdą dyspozycję wg indywidualnie uzgodnionych  stawek 

3. Zastrzeżenie karty - bez opłat 

4. Użytkowanie karty  miesięcznie wg indywidualnie uzgodnionych  stawek 

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

6. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji 

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

 

Rozdział  6. KREDYTY I POŻYCZKI  

    6.1. Zestawienie podstawowych  prowizji  pobieranych  za czynności bankowe związanych z udzieleniem kredytów i pożyczek  

L.p. Rodzaj produktu  

kredytowego 

Nazwa właściwa produktu 

kredytowego 
Szczegóły Stawka prowizji  

 wstępna przygotowawcza rekompensacyjna 

1. W rachunku 

bieżącym 

kredyt w rachunku bieżącym nie określono    0,50%                                   

min.   150,00 zł 

max 1.000,00 zł 

 

  2,00% min. 400,00 zł 

 

 0,00% 

z tytułu odnowienia lub podwyższenia   0,50%  

min.   150,00 zł 

max 1.000,00 zł 

 

 2,00% min. 200,00 zł 
 

- - - - - 

2. Płatniczy kredyt płatniczy nie określono    0,50%  

min.     150,00 zł 

max 1.000,00 zł 

 

1,00% min. 400,00 zł   

 

0,00% 

3. Obrotowy kredyt obrotowy prowizja uzależniona od okresu 

kredytowania 

       do 6 m/cy 

do 12 m/cy 

powyżej 12 m/cy  

 

  

   0,50% 

 min.   150,00 zł 

max 1.000,00 zł 

 

 

1,50% min. 400,00 zł 

2,50% min. 400,00 zł 

3,50% min. 400,00 zł 

w przypadku spłaty 

kredytu ze środków  

z kredytu udzielonego 

przez inny Bank 2,00% 

w pozostałych 

przypadkach 1,00% 

kredyt obrotowy 

„Farmerski” 

prowizja uzależniona od okresu 

kredytowania 

 do  6 m/cy 

 do 12 m/cy 

 

0,50%  

min.   150,00 zł 

max 1.000,00 zł 

 

    

1,19% min. 400,00 zł  

2,39% min. 400,00 zł 

w przypadku spłaty 

kredytu ze środków  

z kredytu udzielonego 

przez inny Bank 2,00% 

w pozostałych 

przypadkach 1,00% 

z tytułu odnowienia 0,50% 

 min.   150,00 zł 

max 1.000,00 zł 

 

2,00% min. 200,00 zł 
 

- - - - - 

kredyt obrotowy  

 „Agro-Kredyt” 

prowizja uzależniona od okresu 

kredytowania 

do 12 m/cy 

 

do 2 latl 

a 

    

  

 

  0,50% 

 min.   150,00 zł 

max 1.000,00 zł 

 

 

1,50% min. 400,00 zł  

 

 2,00% min. 400,00 zł   

 

 

w przypadku spłaty 

kredytu ze środków z 

kredytu udzielonego 

przez inny Bank 2,00% 
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do 3 lat 

ALA 

do 4 lat 

 

do 5 lat 

2,50% min. 400,00 zł 

 

3,00% min. 400,00 zł 

 

3,50% min. 400,00 zł 

w pozostałych 

przypadkach 1,00%  

kredyt obrotowy  

 „Biznes-Kredyt” 

nie określono   

0,50% 

min.    150,00 zł 

max 1.000,00 zł 

 

 

1,50% min. 200,00 zł 

 

w przypadku spłaty 

kredytu ze środków  

z kredytu udzielonego 

przez inny Bank 2,00% 

 

w pozostałych 

przypadkach 1,00% 

w przypadku rezygnacji z obligatoryjnego warunku dodatkowego wskazanego                           

w specyfikacji produktu kredyt obrotowy „Biznes-Kredyt” dla wniosków złożonych od 

dnia 27 maja 2013r. obowiązującą stawkę prowizji przygotowawczej podwyższa się o 

1,00 p.p.   

kredyt preferencyjny z 

pomocą ARiMR                    

– linia K02 

suma wszystkich prowizji i opłat 

związanych z kredytem preferencyjnym                 

z pomocą ARiMR udzielonych od 2015 

roku nie może przekroczyć stawki prowizji 

przygotowawczej wskazanej                         

w taryfie 

 

 

0,50% 

   

     max 1.000,00 zł 

 

 

 

1,85% 

 

 

 

0,00% 

4. Inwestycyjny kredyt inwestycyjny prowizja uzależniona od okresu 

kredytowania 

do 3 lat 

do 5 lat 

powyżej 5 lat 

ALA  

 

 

0,50% 

 min.  150,00 zł 

max 1.000,00 zł 

 

 

 1,80% min. 400,00 zł 

  2,40% min. 400,00 zł   

  2,80% min. 400,00 zł  

 

w przypadku spłaty 

kredytu ze środków 

 z kredytu udzielonego 

przez inny Bank 2,00% 

w pozostałych 

przypadkach 1,00% 

kredyt preferencyjny                          

z pomocą ARiMR                    

– linia RR 

– linia Z 

– linia PR 

– linia K01 

 

suma wszystkich prowizji i opłat 

związanych z kredytem preferencyjnym                 

z pomocą ARiMR udzielonych od 2015 

roku nie może przekroczyć stawki prowizji 

przygotowawczej wskazanej                         

w taryfie 

 

 

  0,50% 

  min.  150,00 zł 

max 1.000,00 zł 

 

 

1,85% 

 

 

0,00%  

kredyt inwestycyjny                          

z częściową spłatą kapitału – 

linia MRcsk 

 

  0,50% 

min.   150,00 zł 

max 1.000,00 zł   

 

1,85% 

 

0,00%  

kredyt inwestycyjny „Agro-

Inwestycja” 

prowizja uzależniona od okresu 

kredytowania 

do   5 lat 

do 10 lat 

do 15 lat 

do 20 lat 

powyżej 20 lat 

 

 

0,50% 

 min.   150,00 zł 

max 1.000,00 zł 

 

 

  1,80% min. 400,00 zł 

  2,00% min. 400,00 zł   

  2,20% min. 400,00 zł 

  2,40% min. 400,00 zł 

  2,60% min. 400,00 zł 

w przypadku spłaty 

kredytu ze środków 

 z kredytu udzielonego 

przez inny Bank 2,00% 

w pozostałych 

przypadkach 1,00% 

kredyt inwestycyjno - 

obrotowy 

prowizja uzależniona od okresu 

kredytowania 

 

 

 

0,50% 

 

 

 

w przypadku spłaty 

kredytu ze środków                   
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do  2 lat 

do  4 lat 

do  5 lat 

min. 150,00 zł 

 

 

 

 

 

    0,90% min. 200,00 zł 

  1,60% min. 200,00 zł   

  2,10% min. 200,00 zł 

z kredytu udzielonego 

przez inny Bank 

2,00% 

w pozostałych 

przypadkach 

1,00% 

kredyt inwestycyjny na 

uruchomienie / rozszerzenie 

działalności gospodarczej 

prowizja uzależniona od okresu 

kredytowania 

                                               do 3 lat  

                                               do 5 lat  

                                                        do 8 lat  

  

  

0,50% 

min.   150,00 zł 

max 1.000,00 zł 

 

 

     2,00% min. 400,00 zł  

  2,50% min. 400,00 zł   

   3,00% min. 400,00 zł  

w przypadku spłaty 

kredytu ze środków  

z kredytu udzielonego 

przez inny Bank 2,00% 

w pozostałych 

przypadkach 1,00%  

kredyt inwestycyjny ze 

środków EFRWP 

w ramach linii kredytowej                        

„Wiarygodny Partner” 

Ala 

w zakresie agroturystyki  

 

 

nie określono  

 

w wysokości określonej w 

regulaminie 

  

w przypadku spłaty 

kredytu ze środków  

z kredytu udzielonego 

przez inny Bank 2,00% 

w pozostałych 

przypadkach 1,00% 

kredyt unijny SGB nie określono     

 0,50%  

min.   150,00 zł 

max 1.000,00 zł 

 

 

 2,00% min. 400,00 zł 

w przypadku spłaty 

kredytu ze środków  

z kredytu udzielonego 

przez inny Bank 2,00% 

w pozostałych 

przypadkach1,00% 

kredyt technologiczny nie określono  

0,50% 

min. 150,00 zł 

max 1.000,00 zł 

 

 

do negocjacji 

w przypadku spłaty 

kredytu ze środków 

 z kredytu udzielonego 

przez inny Bank 2,00% 

w pozostałych 

przypadkach 1,00% 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Kredyty dla  

Jednostek 

Samorządu 

Terytorialnego 

kredyt w rachunku bieżącym  

nie określono 
 

do negocjacji 
 

0,00% kredyt obrotowy 0,00% 

kredyt inwestycyjny  

kredyt inwestycyjny ze 

środków EFRWP 

w zakresie budowy, przebudowy 

 i remontu dróg publicznych, gminnych 

 i powiatowych  na terenach wiejskich 

w zakresie wiejsko-gminnych  szkół 

podstawowych, gimnazjów i liceów  

oraz zawodowych szkół rolniczych 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w 

wodę                                                      .                                                          

w zakresie agroturystyki  

 

 

 

 

nie określono  

 

 

 

  

w wysokości określonej  

w regulaminie 

 

 

 

 

0,00% 

 

 

 

 

6. Pozostałe kredyty 

dla klientów 

instytucjonalnych 

nie stanowiące odrębnego 

produktu  

prowizja uzależniona od okresu 

kredytowania 

       do 6 m/cy 

do 12 m/cy 

powyżej 12 m/cy  

 

  

   0,50%  

min.    150,00 zł 

max 1.000,00 zł 

 

 

    1,50% min. 400,00 zł 

     2,50% min. 400,00 zł 

    3,50% min. 400,00 zł 

w przypadku spłaty 

kredytu ze środków  

z kredytu udzielonego 

przez inny Bank 2,00% 

w pozostałych 

przypadkach 1,00% 
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   6.2.  Zestawienie pozostałych prowizji  pobieranych  za czynności bankowe związanych z udzieleniem kredytów  

 

  

                                                   
1  wysokość prowizji ustalana jest na podstawie wykorzystania limitu w poprzednim okresie kredytowania 
2 za kredyt nowo udzielony uznaje się kredyt udzielony klientowi, który na przestrzeni ostatnich 6-ciu miesięcy kalendarzowych  nie był związany umową o kredyt w rachunku bieżącym 
3 wysokość prowizji ustalana jest na podstawie wykorzystania limitu w poprzednim okresie kredytowania 
4 za kredyt nowo udzielony uznaje się kredyt udzielony klientowi, który na przestrzeni ostatnich 6-ciu miesięcy kalendarzowych  nie był związany umową o kredyt w rachunku bieżącym 

L.p. Rodzaj prowizji Rodzaj produktu  kredytowego Szczegóły Stawka prowizji Odstępstwa 

1. Prowizja za gotowość finansową kredyt inwestycyjny 
nie określono   0,00% nie określono   

2. Prowizja za gotowość od 

niewykorzystanej kwoty kredytu 

kredyt w rachunku bieżącym z 

wyłączeniem JST 

dla kredytów o wykorzystaniu limitu    1  

 

poniżej 50% 

w przedziale od 50%   

   a poniżej 75% 

od 75% 

nowo udzielanych 2 

w stosunku miesięcznym 

 

0,50% 

 

0,35% 

0,20% 

0,20% 

 

 

 

nie określono   

kredyt w rachunku bieżącym dla JST dla kredytów o wykorzystaniu limitu 3  

 

poniżej 50%                                                   

     w przedziale od 50%                                                      

a poniżej 75% 

od 75% 

nowo udzielanych 4 

w stosunku miesięcznym 

 

0,30% 

 

0,25% 

0,20% 

0,20% 

 

 

nie określono   

3. Prowizja za odroczenie terminu 

spłaty kredytu 

kredyty obrotowe ponad pierwotny termin płatności od kwoty 

prolongowanego kredytu 

2,00% nie określono   

pozostałe kredyty 2,50% 

4. Prowizja za rozpatrzenie wniosku 

o przejęcie długu 

 od kwoty  zadłużenia objętego wnioskiem   0,50% min. 50,00 zł nie określono   

5. Prowizja za administrację  kredyt inwestycyjny pobierana jeden raz w roku od kwoty zadłużenia 

wg stanu na  pierwszy dzień kolejnego roku 

kredytowania 

0,20%  

min. 100,00 zł  

max 500,00 zł 

nie dotyczy kredytów  

z pierwotnym okresem 

kredytowania do 3 lat 

kredyt inwestycyjny preferencyjny z 

dopłatami ARiMR w poszczególnych 

liniach kredytowych 

pobierana w okresach kwartalnych  

w terminach płatności  rat odsetkowych lub 

kapitałowo-odsetkowych  od kwoty udzielonego 

kredytu w całym okresie kredytowania,  

 

0,10% 

 

nie określono   

kredyt obrotowy - symbol nKL/02 pobierana w okresach kwartalnych  

w terminach płatności  rat odsetkowych  lub 

kapitałowo-odsetkowych od kwoty udzielonego 

kredytu w całym okresie kredytowania 

 

0,10% 

 

nie określono   

kredyt technologiczny pobierana jeden raz w roku od kwoty 

udzielonego kredytu  

0,10%  

min. 100,00 zł  

max 500,00 zł 

nie określono   
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6.3.  Zestawienie  opłat za czynności bankowe związanych z udzieleniem kredytów  

 

6.4.  Zestawienie prowizji i opłat za czynności bankowe związanych z udzieleniem gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali 

L.p. Rodzaj opłaty Szczegóły Stawka opłaty Odstępstwa 

1. Opłata za sporządzenie zaświadczenia  stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu  kredytów 

bankowych, innych tytułów 

 

300,00 zł 

nie określono 

stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik 300,00 zł nie określono 

stwierdzającego posiadanie zdolności kredytowej do oferty 

przetargowej 

50,00 zł nie określono 

2. Opłata za sporządzenie zaświadczenia  

uprawniającego do wykreślenia z hipoteki 

za pierwszy egzemplarz 

każdy kolejny egzemplarz tego samego zobowiązania 

0,00 zł 

70,00 zł 

nie określono 

3. Opłata za wysłanie monitu/wezwania do zapłaty za każde wysłane 20,00 zł nie określono 

4. Opłata za wydanie promesy  dla kredytów, w wyłączeniem kredytu technologicznego 200,00 zł nie określono 

dla kredytu technologicznego 0,5% kwoty wnioskowanego kredytu   zaliczenie opłaty za wydanie 

promesy w poczet prowizji 

przygotowawczej 

5. Opłata za ustanowienia zastawu rejestrowego nie określono   wg kosztów ustanowienia zabezpieczenia nie określono 

6. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o  

kredyt konsolidacyjny 

nie określono    

200,00 zł 

nie określono 

7. Opłata za wydanie dokumentu  od każdej strony 

                                                                 umowy kredytowej 

innego dokumentu związanego z umową kredytową, 

którego oryginał pozostaje w dokumentacji Banku 

 

2,00 zł 

 

2,00 zł 

nie określono 

8. Opłata z tytułu przedłożenia po terminie 

dokumentów służących do oceny zdolności 

kredytowej (monitoring) płatna w dniu 

przedłożenia dokumentów 

od kwoty udzielonego kredytu  

  do kwoty 20.000,00 zł 

powyżej 20.000,00 zł 

 

100,00 zł 

200,00 zł 

chyba, że umowa kredytowa 

stanowi inaczej 

9. Opłata za dodatkowe czynności związane ze 

zmianą warunków w umowie kredytowej  

od kwoty zadłużenia objętego zmianą warunków lub przyznanego 

limitu  

0,25% 

min 100,00 zł max 300,00 zł 

nie określono 

10. Opłata za wydanie informacji dotyczącej oceny 

zdolności kredytowej 

1. Opłata pobierana jest w dniu złożenia dokumentów/wniosku  o 

wydanie informacji. 

2. W przypadku, gdy klient w następstwie uzyskanej z Banku 

informacji złoży w Banku wniosek o kredyt/pożyczkę                     w 

terminie do 30 dni od sporządzania opinii opłata zostaje zaliczona 

na poczet prowizji wstępnej. 

 

200,00 zł 

nie określono 

L.p. Rodzaj prowizji / opłaty Szczegóły Stawka prowizji / opłaty Odstępstwa 

1. Prowizja od udzielonej lub przedłużonej gwarancji, poręczenia, regwarancji i awali  od kwoty zobowiązania: 

do 1 roku   - za każdy rozpoczęty  

3 miesięczny okres ważności zobowiązania  

 

1,00% min. 100,00 zł 

nie określono 

 

powyżej 1 roku   - za każdy rozpoczęty  

1 roczny okres ważności zobowiązania 

 

3,00%  min. 150,00 zł 

2. Prowizja od udzielonych limitów  gwarancji, poręczenia, regwarancji i awali w przypadku umowy ramowej 0,20% nie określono 

3. Prowizja za naruszenie przez zleceniodawcę  zobowiązań z tytułu  udzielonej lub 

przedłużanej  gwarancji, poręczenia, regwarancji i awali  

nie określono   0,50% nie określono 

4. Opłata za rozpatrzenie zlecenia udzielenia  gwarancji, poręczenia, regwarancji i awali nie określono   200,00 zł  nie określono 



 

Rozdział 7.  WALUTY WYMIENIALNE – RACHUNKI WALUTOWE 

 

L.p. Rodzaj czynności / usług 

Stawka 

1. Otwarcie rachunku 25,- 

2. Otwarcie rachunku bez wniesienia wpłaty 45,-  

3. Likwidacja rachunku przed upływem 30 dni od daty otwarcia 45,-  

4. Prowadzenie rachunku 20,- 

5. Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwa, adres) bez prowizji 

6. Przyjęcie/zmiana pełnomocnictwo do rachunku 10,- 

7. Wystawienie zaświadczeń o stanie środków na rachunku 50,- 

8. Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty) 0,50% min 4,- 

9. Sporządzanie wyciągów bankowych bez prowizji 

10. Przekazanie pocztą wyciągów bankowych (raz na miesiąc) bez prowizji 

11. Wysłanie monitu/wezwania do zapłaty 20,- 

12. 

Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu: 

a) wykonania dyspozycji polecenia wypłaty w obrocie dewizowym  

b) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank   

c) innych płatności  

 

10,-  

300,- 

100,- 

 

W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN stosuje się kursy średnie NBP z dnia transakcji.  

Przewiduje się indywidualne opłaty (wg umowy z klientem) za inne czynności nie wymienione w Taryfie prowizji i opłat. 

 

Rozdział 8. POZOSTAŁE OPŁATY  

8.1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, inne czynności i usługi 

L.p. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 

1. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez Bank naliczana od wpłacanej kwoty  0,30% min. 3,50 zł, max 400,00 zł 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych  bankach naliczana od wpłacanej kwoty                     0,60% min. 3,60 zł, max 500,00 zł  

 

3. Dokonanie wypłaty z konta „zobowiązania banków wobec klientów” 

Uwaga: nie pobiera się prowizji od tytułu wypłat dokonanych na podstawie zwrotów wpłat 

dokonanych na rachunki prowadzone w innych bankach  

naliczana od wypłacanej kwoty 0,30% min. 3,00 zł, max 300,00 zł 

4. Transakcje dokonywane w urządzeniach samoobsługowych Banku 

1) wpłaty na rachunki prowadzone przez Bank: 

a) oszczędnościowo – rozliczeniowe 

b) oszczędnościowe 

c) lokat terminowych 

d) rozliczeniowe (bieżące, pomocnicze)  

 

 

naliczane od wpłacanej kwoty 

 

 

 

bez opłat 

bez opłat 

bez opłat 

0,20 % min. 1,00 zł 

 2) wpłaty na rachunki prowadzone w bankach zrzeszenia SGB  - bez opłat  

 3). wpłaty na rachunki prowadzone w innych bankach naliczane od wpłacanej kwoty  1,00% min. 5,00 zł 

5. Dokonanie wypłaty gotówkowej poza siedzibą Banku: 

a) w odległości do 1 km od siedziby Banku 

b) w odległości powyżej 1 km od siedziby Banku 

za każdą wypłatę  

100,00 zł 

200,00 zł 

6. Realizacja wpłaty/przelewu na podstawie dyspozycji ustnej klienta - bez opłat 

7. Sporządzenie i przekazanie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo- kredytowych na terenie Polski  

za każdą informację  15,00 zł 
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8. Przyjęcie i przechowywanie depozytu   

Uwaga: 

1. opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc  

2. opłata  nie dotyczy depozytów nakładanych z urzędu np. zabezpieczenie kredytu itp.  

miesięcznie od każdego depozytu 20,00 zł   

9. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do odbioru depozytu za każdą dyspozycję 10,00 zł      

10. Przyjęcie / odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości  

1) od osób posiadających w Banku rachunek lub będących kredytobiorcami 

2) od pozostałych osób  

za każde zastrzeżenie  

5,00 zł 

50,00 zł 

11.  Zamiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały  

Uwaga: prowizji  nie pobiera się: 

1.  jeżeli zamianie podlega nie więcej niż 20 szt. znaków pieniężnych 

2.  od posiadaczy rachunków prowadzonych przez Bank  

naliczana od wymienianej kwoty 0,5% min. 2,00 zł 

12. Skrytki na wyciągi bankowe: 

1) udostępnienie skrytki 

2) korzystanie ze skrytki 

3) dorobienie kluczyka  

4) wymiana zamka 

 

- 

- 

 

 

bez opłat 

bez opłat  

20,00 zł 

50,00 zł 

13. Przekazanie przesyłki: 

1) usługi pocztowe krajowe 

2) usługi pocztowe zagraniczne 

3) kurier na życzenie klienta  

Uwaga: Usługi pocztowe krajowe i zagraniczne za przesyłki o wadze powyżej 10 gram należy 

pobierać wielokrotność 

od każdej przesyłki  

5,00 zł  (do 10 gram)  

10,00 zł (do 10 gram)  

zgodnie z fakturą 

 

 

8.2. Ubezpieczenia  

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 

1. Ubezpieczenie - Pakiet Bezpieczna Karta  

(nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież 

lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej): 

1) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł) 

2) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł) 

miesięcznie 

1,45 zł 

2,55 zł 

2. Ubezpieczenie - Pakiet Bezpieczny Podróżnik: 

1) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 euro, następstwa 

nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł) 

2) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 euro, następstwa 

nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł) 

miesięcznie 

1,05 zł 

 

2,95 zł 

3. Ubezpieczenie - Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik: 

1) Wariant Classic 

2) Wariant Gold 

miesięcznie 

2,05 zł 

4,75 zł 

 Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia 

Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik" 

  

 


