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ROZDZIAŁ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1 

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

dla klientów indywidualnych zgodnie z zasadami i w wysokościach określonych w 

niniejszej Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe. 

2. Użyte w Taryfie  określenie Bank należy rozumieć jako Bank Spółdzielczy w Koronowie. 

Prowizje i opłaty pobierane są w złotych polskich, z wyjątkiem wybranych prowizji/opłat 

dotyczących kart wydawanych do rachunków w walutach wymienialnych, które są 

ustalane w walucie rachunku, do którego wydano kartę. 

3. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do 1 grosza na zasadach ogólnie obowiązujących. 

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

strony nie ustaliły inaczej. 

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

klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 

6. 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. 

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

rozdziałach: 

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, z zastrzeżeniem, że 

w przypadku Podstawowego rachunku płatniczego (PRP) opłaty dotyczące dyspozycji 

realizowanych ponad limit 5 bezpłatnych transakcji płatniczych w danym miesiącu 

kalendarzowym będą pobierane do 5 dnia roboczego następnego miesiąca;  

2) cyklicznie; 

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

pomiędzy klientem a Bankiem. 

8. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 7 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 

1) 3-go dnia roboczego następnego miesiąca – w przypadku opłat za karty płatnicze (za 

pełen okres rozliczeniowy),       

2) ostatniego dnia każdego miesiąca – w przypadku pozostałych opłat 

 z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz 

miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank, a opłaty roczne 

są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi 

przed upływem roku od pobrania opłaty.  

9. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu: 
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1) „Dla młodych” 1 – przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 26 roku życia 

(od miesiąca następującego po ukończeniu przez klienta 26 lat pakiet ulega 

przekształceniu na pakiet e-rachunek), 

2) „Plus”– przeznaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia,  

3) „e-Rodzina” 1 - przeznaczonego dla osób uprawnionych do świadczeń 

wychowawczych wypłacanych w ramach programu Rodzina 500+, które w okresie 

ostatnich 6 miesięcy nie posiadały ROR w Banku; pakiet ulega przekształceniu na 

pakiet Standard” od pierwszego miesiąca po upływie kwartału, w którym nie 

odnotowano wpływu świadczenia wychowawczego lub od kolejnego miesiąca w 

przypadku rezygnacji przez Posiadacza z karty i/lub dostępu do rachunku za 

pośrednictwem Internetu, 

4) „Konto za złotówkę”2 – przeznaczonego dla osób fizycznych mających pełną 

zdolność do czynności prawnych, które nie posiadały rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego w Banku w okresie od 01.09.2017 r. do 03.11.2017 r., 

5) „Konto TAK” 3 - przeznaczonego dla osób fizycznych mających pełną zdolność do 

czynności prawnych, które nie posiadały w Banku rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego w okresie dwóch miesięcy poprzedzających zawarcie umowy  

w pakiecie Konto TAK!”. 

10. 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. 

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

funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku.   

§ 2 

Przez określenia użyte w niniejszej taryfie  należy rozumieć: 

1) kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt 16b ustawy z dnia  

19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”; 

2)  polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem 

polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w 

walucie obcej; 

3) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu 

przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek 

płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na 

obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);  

4) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca  

na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi 

prowadzonymi przez tego samego dostawcę; 

5) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca  

na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u 

dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty 

oraz euro; 

6) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy; 

1 pakiet oferowany do dnia 07.08.2018r. 

                                                 
1 Rachunki otwarte do dnia 13-11-2020r.  mogą być prowadzone w pakiecie „Dla młodych” 

do ukończenia przez posiadacza rachunku 30 roku życia   

7) powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących 

rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;  

8) prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku 

płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych 

konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub 

zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;  

9) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika 

polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy 

zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w 

postaci papierowej albo elektronicznej; 

10) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji 

płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego 

z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty; 

11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku 

płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą 

urządzenia umożliwiającego taka wypłatę lub w placówce dostawcy; 

12) wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa 

w art. 2 pkt 15a ustawy; 

13) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty 

płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji 

dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika; 

14) obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty 

płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji 

dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy;  

15) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na 

wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia 

z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi; 

16) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego 

konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce 

dostawcy;  

17) wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy 

konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce 

dostawcy; 

18) usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku 

płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, 

zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu 

karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku; 

19) zlecenia stale – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym 

przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego 

płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy. 

2 pakiet oferowany do dnia 14.11.2019 r. 
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3 pakiet oferowany do dnia 31.12.2020 r. 

 

ROZDZIAŁ 2. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH (ROR),W TYM PODSTAWOWYCH RACHUNKÓW PŁATNICZYCH (PRP) 

2.1 obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)  

Lp. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 

Pakiet 

„Dla młodych” 

Pakiet 

„Standard” 

Pakiet 

„e-rachunek” 
Pakiet „Plus” 

Pakiet „Konto 

TAK!” 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego  miesięcznie bez opłat 1,00zł1/7,00 zł 1,00 zł1/8,00 zł 5,00 zł 1,00 zł 

2.  Wpłata gotówki:    -      

 1) dokonywana na rachunek w placówce Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 2) dokonywana na rachunek w urządzeniach 

samoobsługowych Banku 

3) dokonywana przez osoby trzecie (opłata 

pobierana od osoby dokonującej wpłaty) 

bez opłat 

0,30% min. 3,50 zł, 

max 400,00 zł 

bez opłat 

0,30% min. 3,50zł, 

max 400,00 zł 

bez opłat 

0,30% min. 3,50 zł, 

max 400,00 zł 

bez opłat 

0,30% min. 3,50zł, 

max 400,00 zł 

bez opłat 

0,30% min. 3,50zł, 

max 400,00 zł 

3. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce 

Banku 

- 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

4.  Awizowanie wypłat: 

 

      

 1) opłata za dokonanie wypłaty gotówkowej w 

kwocie przekraczającej wartość podlegającą 

awizowaniu  

od wypłacanej kwoty  

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 

 2) niepodjęcie awizowanej gotówki w uzgodnionym 

terminie 

od kwoty niepodjętej 

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 

5. Polecenie przelewu wewnętrznego: 

1) złożone w formie papierowej 

za każdy przelew  

1,00 zł 

 

2,50 zł 

 

7,00zł 

 

1,50 zł 

 

7,00zł 

 2) złożone za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

6. Polecenie przelewu: 

1) złożone w formie papierowej  

za każdy przelew 

     

 a) na rachunki US 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 

 
b) na pozostałe rachunki prowadzone 

w innych bankach 
5,00 zł 6,00 zł 10,00 zł 3,00 zł 10,00 zł 

 
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, 

realizowane w systemie Express Elixir 
12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 

 
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, 

realizowane w systemie SORBNET2 

 40,00 zł 

 

40,00 zł 

 

40,00 zł 

 

40,00 zł 

 

40,00 zł 

 

 
2) złożone za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  a) na rachunki US  2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00  zł 2,00 zł 
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b) na pozostałe rachunki prowadzone w innych 

bankach 

 2 dyspozycje 

w miesiącu 

kalendarzowym  

bez opłat3, każda 

kolejna 0,90 zł 

1,00 zł 

 

2 dyspozycje 

w miesiącu 

kalendarzowym 

 bez opłat 2, każda 

kolejna 0,75 zł 

0,75 zł 

 

0,75 zł 

 
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, 

realizowane w systemie Express Elixir 

 5,00 zł 

 

5,00 zł 

 

5,00 zł 

 

5,00 zł 

 

5,00 zł 

 

7. Zlecenia stałe       

 

1. złożenie zlecenia stałego 

1)  w formie papierowej  

2) za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej  

za każdy przelew  

6,00 zł 

 

bez opłat 

 

6,00 zł 

 

bez opłat 

 

6,00 zł 

 

bez opłat 

 

6,00 zł 

 

bez opłat 

 

6,00 zł 

 

bez opłat 

 2. realizacja przelewu  za każdy przelew      

 1) złożonego w formie papierowej        

 a) na rachunki prowadzone w Banku  1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

 b) na rachunki prowadzone w innych bankach  2,00 zł 2,50 zł 3,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 

 

2) złożonego za pośrednictwem usług 

bankowości elektronicznej: 

a) na rachunki prowadzone w Banku 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 

 

 

 

 

0,30 zł 

0,50 zł 

 

 

0,60 zł 

1,20 zł 

 

 

0,00 zł 

0,75zł 

 

 

0,00 zł 

0,75 zł 

 

 

0,00 zł 

0,75zł 

 
3. modyfikacja kwoty albo terminu realizacji zlecenia 

stałego 

za każdą dyspozycję  

 

    

 1) złożona w formie papierowej  6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

 
2) złożona za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej 

 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 4. odwołanie zlecenia stałego za każdą dyspozycję      

 1) złożone w formie papierowej  2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 

 
2) złożone za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej 

 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

8. Polecenie zapłaty 

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty  

  

2,50 zł 

 

2,50 zł 

 

2,50 zł 

 

2,50 zł 

 

2,50 zł 

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika za każdą dyspozycję 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 

9. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie 

rachunku 
miesięcznie 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 1,00 zł 15,00 zł 

10. Zmiana pakietu  za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

11. Sporządzenie i wysłanie/wydanie wyciągu bankowego       

 1) w formie papierowej       

 a) jeżeli klient korzysta z usług bankowości 

elektronicznej  

za każdy wyciąg 
6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

 b) jeżeli klient nie korzysta z usług bankowości 

elektronicznej 

 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
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 2) poprzez usługi bankowości elektronicznej oraz na 

adres elektroniczny e-mail klienta 

 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

13. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku 

płatniczym4 

za każde zaświadczenie 
30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

 
1 opłata za prowadzenie w kwocie 1,00 zł pobierana jest w przypadku, gdy suma wpływów na rachunek w pakiecie Standard i e-rachunek będzie większa lub równa 2 500,00 zł; 

  do wpływów nie zalicza się: a) wpłat gotówkowych, b) przelewów w ramach tego samego Klienta (modula np. z rachunku oszczędnościowego), c) uznaniowych operacji kartowych (np. 

reklamacji), d) okresowej kapitalizacji odsetek 
2przelewy mogą być składane wyłącznie w formie papierowej w dni robocze od poniedziałku do piątku do godz. 14.00 
3 nie dotyczy przelewów realizowanych na rachunki prowadzone w bankach zrzeszenia SGB 
4 zaświadczenie obejmuje nr rachunku, datę otwarcia, obroty na rachunku, saldo dostępne na dzień sporządzenia zaświadczenia, wysokość przyznanego limitu zadłużenia, wysokość 

wykorzystanego limitu zadłużenia, informacje o zajęciu egzekucyjnym  
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2.2 obsługa podstawowego rachunku płatniczego (PRP)   

Lp. Wyszczególnienie czynności Stawka  obowiązująca 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego bez opłat 

2. Wpłata gotówki:     

 1) dokonywana na rachunek w placówce   Banku bez opłat 

bez opłat 

0,30% min. 3,50 zł, max 400,00 zł 
 2) dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych Banku 

3) dokonywana przez osoby trzecie (opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty) 

3. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce Banku bez opłat 

4. Awizowanie wypłat: 

1) opłata za dokonanie wypłaty gotówkowej w kwocie przekraczającej wartość podlegającą 

awizowaniu 

bez opłat 

 2) niepodjęcie awizowanej gotówki w uzgodnionym terminie bez opłat 

5. Polecenie przelewu wewnętrznego:  

 1) złożone w formie papierowej 5 dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 5,00 zł 1 

 2) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat 

6. 
Polecenie przelewu: 

1) złożone w formie papierowej  

 

 a) na rachunki US 5 dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 10,00 zł 1 

 b) na pozostałe rachunki prowadzone w innych bankach 5 dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 8,00 zł 1 

 
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie Express 

Elixir 
10,00 zł 

 d) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie SORBNET 2 25,00 zł 

 
2) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: 

 

 

 
a) na rachunki US 5 dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 2,00 zł 1 

 b) na pozostałe rachunki prowadzone w innych bankach 5 dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 0,75 zł 1 

 c) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie Express Elixir 5,00 zł 

7. Zlecenia stałe  

 

1. złożenie zlecenia stałego 

1) w formie papierowej  

2) za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej  

 

bez opłat 

bez opłat 

 2. realizacja przelewu   

 1) złożonego w formie papierowej   

 a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat 

 
b) na rachunki prowadzone w innych bankach 5 pierwszych w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejny 2,00 zł 1 

 

 
2) złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: 

a) na rachunki prowadzone w Banku 

 

bez opłat 

 b) na rachunki prowadzone w innych bankach 5 dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 0,75 zł 1 
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 3. modyfikacja kwoty albo terminu realizacji zlecenia stałego  

 1) złożona w formie papierowej bez opłat  

 2) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat 

 4. odwołanie zlecenia stałego  

 1) złożone w formie papierowej bez opłat 

 2) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat 

8. Polecenie zapłaty 

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty  

 

bez opłat 

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika bez opłat 

3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści 

zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 
bez opłat 

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

10. Sporządzenie i wysłanie/wydanie wyciągu bankowego: 

1) w formie papierowej 

a) jeżeli klient korzysta z usług bankowości elektronicznej  

b) jeżeli klient nie korzysta z usług bankowości elektronicznej 

2) poprzez usługi bankowości elektronicznej oraz na adres elektroniczny e-mail klienta 

 

 

2,50 zł 

bez opłat 

bez opłat 

11.  Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych bez opłat 

12. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 3 (za każde zaświadczenie) bez opłat 

1 do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust. 5 pkt. 1, ust. 6.1 pkt 1 lit. a-b, ust. 6.1 pkt. 2 lit. a-b, ust. 7.2 pkt 1 lit. b i pkt. 2 

lit.  b  oraz czynności określone w  obowiązującej w SGB-Banku taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne Dział II.  Usługi dla klientów indywidualnych  

Rozdział I płatności w obrocie dewizowym ust. 4, ust. 5 i ust. 7 (dotyczy zleceń krajowych)  
2 przelewy mogą być składane wyłącznie w formie papierowej w dni robocze od poniedziałku do piątku do godz. 14.00 
3 zaświadczenie obejmuje nr rachunku, datę otwarcia, obroty na rachunku, saldo dostępne na dzień sporządzenia zaświadczenia, informacje o zajęciu egzekucyjnym  

 

 

 

                                                 

ROZDZIAŁ 3. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE  

3.1. rachunki oszczędnościowe w złotych 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka  obowiązująca 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego  1 miesięcznie  1,00 zł  

2. Wpłata gotówki - bez opłat 

3. Wypłata gotówki 1 za każdą dyspozycję 1  dyspozycja  w miesiącu kalendarzowym bez opłat,  

każda kolejna 10,00 zł 

4. Awizowanie wypłat: 

1) opłata za dokonanie wypłaty gotówkowej w kwocie przekraczającej wartość podlegającą 

awizowaniu 

 

 

od wypłacanej kwoty 

 

 

0,1% min. 5,00 zł, max 50,00  zł 

 2) niepodjęcie awizowanej gotówki w uzgodnionym terminie od kwoty niepodjętej wypłaty 0,1% min. 5,00 zł, max 50,00  zł 
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5. Polecenie przelewu wewnętrznego 1: 

1) jeżeli klient nie korzysta z usług bankowości elektronicznej  

 

2) jeżeli klient korzysta z usług bankowości elektronicznej (posiada możliwość zlecania 

transakcji) 

a) złożone w placówce Banku 

b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

za każdą dyspozycję  

1 dyspozycja w miesiącu kalendarzowym bez opłat,  

każda kolejna 10,00 zł 

 

 

10,00 zł 

1 dyspozycja  w miesiącu kalendarzowym bez opłat,  

każda kolejna 10,00 zł 

6.  Polecenie przelewu na rachunki prowadzone w innych bankach 1 za każdą dyspozycję 25,00 zł 

7. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie bez opłat 

8. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 2  za każde zaświadczenie 30,00 zł 

1 opłaty nie pobiera się z rachunków prowadzonych na rzecz SKO 
2 zaświadczenie obejmuje nr rachunku, datę otwarcia, obroty na rachunku, saldo dostępne na dzień sporządzenia zaświadczenia, informacje o zajęciu egzekucyjnym  
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3.2.  rachunki oszczędnościowe w walutach wymienialnych  

Lp. 
Rodzaj czynności / usług 

Tryb pobierania opłaty Stawka 

obowiązująca 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego -  bez opłat 

2. Wpłata gotówki - bez opłat 

3. Wypłata gotówki - bez opłat 

4. 

Awizowanie wypłat: 

1) opłata za dokonanie wypłaty gotówkowej w kwocie przekraczającej wartość podlegającą awizowaniu 

2) niepodjęcie awizowanej gotówki w uzgodnionym terminie 

 

od wypłacanej kwoty 

od kwoty niepodjętej wypłaty 

 

0,50% 

0,50% 

5. Polecenie przelewu wewnętrznego za każdy przelew bez opłat  

6. Sporządzanie wyciągów bankowych  bez opłat 

7. Przekazanie pocztą wyciągów bankowych (raz na miesiąc)  bez opłat 

8. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (za każde zestawienie)  bez opłat 

9. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym (za każde zaświadczenie)2  30,00 zł 

 
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 4. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka  obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku  - bez opłat 

2. Prowadzenie  rachunku  - bez opłat 

3. Wpłaty na rachunek : 

1) lokaty oszczędnościowej „Dopłata” 

 

2) pozostałe 

 

w formie gotówkowej za 

drugą i każdą kolejną 

- 

 

10,00 zł 

 

bez opłat 

4. Wypłaty z rachunku - bez opłat 

5. Realizacja przelewów 

1) na rachunki prowadzone przez Bank  

2) na rachunki prowadzone w innych bankach 

za każdy przelew  

bez opłat 

5,00 zł 

ROZDZIAŁ 5. ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU  

5.1 rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR)  

Lp. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka  obowiązująca 

1. Usługa bankowości elektronicznej:   

 pakiety: „Dla młodych”, „e-rachunek” ,„Konto TAK!” miesięcznie 0,00 zł 

                                                 
2 zaświadczenie obejmuje nr rachunku, datę otwarcia, obroty na rachunku, saldo dostępne na dzień sporządzenia zaświadczenia, informacje o zajęciu egzekucyjnym  
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pakiet „Standard” 

pakiet „Plus” 

2,00 zł 

1,00 zł 

2. Powiadamianie SMS    

 Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład pakietu wchodzą: 

 powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie o godz. 18:00, od 

poniedziałku do piątku) 

 powiadomienie o odmowie realizacji przelewu 

miesięcznie  

5,00 zł 

3. Opłata za przekazywanie haseł SMS  dziennie,  0,25 zł za każde hasło SMS 

4. Opłata za użytkowanie Tokena SGB miesięcznie 1,00 zł 

 

 

5.2 podstawowy rachunek płatniczy (PRP)  

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka  obowiązująca 

1. Usługa bankowości elektronicznej miesięcznie bez opłat 

2. Powiadamianie SMS    

 Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład pakietu wchodzą: 

 powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie o godz. 18:00, 

od poniedziałku do piątku) 

 powiadomienie o odmowie realizacji przelewu 

miesięcznie  

3,00 zł 

3. Opłata za przekazywanie haseł SMS  - bez opłat 

4. Opłata za użytkowanie Tokena SGB miesięcznie bez opłat 

 

ROZDZIAŁ 6. INSTRUMENTY PŁATNICZE 

6.1 Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe z funkcją zbliżeniową) 3 

Lp. 
Rodzaj czynności/usługi 

 

Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka  obowiązująca  

Visa „młodzieżowa”,  Mastercard 

„młodzieżowa”  
Visa, Mastercard  

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

2. Wydanie nowej karty płatniczej 

w miejsce utraconej lub duplikatu w 

przypadku uszkodzenia  

za każdą  kartę 20,00 zł 20,00 zł 

3. Obsługa karty debetowej  miesięcznie   

 a) Pakiet „Dla młodych” 

 

 

 

1,00 zł 

 

2,00 zł przy rozliczeniu operacji 

bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na 

łączną kwotę min. 500,00 zł, w przeciwnym 

wypadku 4,00 zł 

                                                 
3 stawki obowiązują również dla kart Mastercard zbliżeniowych, Visa Electron PayWave  i Visa Electron PayWave „młodzieżowa”  wznowionych odpowiednio w miejsce kart Maestro, Visa 

Electron i Visa Electron „młodzieżowa” oraz dla wznowionych kart Visa i Visa „młodzieżowa”  w miejsce wymienionych wcześniej kart systemu Visa (karty Maestro wycofano z oferty 

sprzedażowej Banku z dniem 28.02.2018 r., karty Visa/Visa „młodzieżowa” – z dniem 25.05.2018 r. 
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b) Pakiet „Standardowy” 

4,00 zł przy rozliczeniu operacji 

bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną kwotę min. 

500,00 zł, w przeciwnym wypadku 6,00 zł 

4,00 zł przy rozliczeniu operacji 

bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na 

łączną kwotę min.  500,00 zł, w przeciwnym 

wypadku 6,00 zł 

c) Pakiet „e-rachunek” 

 

2,00 zł przy rozliczeniu operacji 

bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną kwotę min. 

500,00 zł, w przeciwnym wypadku 4,00 zł 

2,00 zł przy rozliczeniu operacji 

bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na 

łączną kwotę min. 500,00 zł, w przeciwnym 

wypadku 4,00 zł 

d) Pakiet „Plus” 

 
nie dotyczy 

2,50 zł przy rozliczeniu operacji 

bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na 

łączną kwotę min. 500,00 zł, w przeciwnym 

wypadku 4,50 zł 

4. Zmiana limitów operacji 

bezgotówkowych lub wypłat gotówki 

na wniosek klienta 

1)  w placówce Banku 

2)  przez elektroniczne kanały 

dostępu  

za każdą zmianę 

 

 

 

6,00 zł 

0,00 zł 

 

 

 

6,00 zł 

0,00 zł 

5. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat 

6. Wypłata gotówki      

 

1) w bankomatach sieci SGB oraz 

BPS i zrzeszonych banków 

spółdzielczych 

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji, 

naliczana od 

wypłacanej kwoty 

bez opłat bez opłat 

 
2) w kasach banków SGB (przy 

użyciu terminala POS) 1 
3,00 zł 3,00 zł 

 
3) w bankomatach w kraju innych, 

niż wskazane w pkt 1 
6,00 zł  6,00 zł  

 

4) w kasach innych banków, niż 

wskazane w pkt 2 (przy użyciu 

terminala POS) 3 

3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł 

 

5) w bankomatach za granicą (poza 

terytorium państw członkowskich 

EOG) 2 

3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł 

7. Transgraniczna transakcja płatnicza 

przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego 

EOG) 5    

naliczana od 

wypłacanej kwoty 

 

 

 

 

6,00 zł 

 

 

 

 

6,00 zł 

8. Wypłata gotówki w ramach usługi 

cash back    

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

1,70 zł 1,70 zł 

9. Wydanie nowego numeru PIN  

1) przesłanie numeru PIN listownie 

2) przesłanie PIN SMS 

za każdy numer PIN 
10,00 zł 

1,00 zł 

10,00 zł 

1,00 zł 

10. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę   
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1) sieci SGB  8,00 zł 8,00 zł 

2) innych niż wskazane w pkt 1 10,00 zł 10,00 zł 

 
Sprawdzenie salda rachunku w 

bankomatach: za każde 

sprawdzenie 

  

11. 1) sieci SGB 1,50 zł 1,50 zł 

2) innych niż wskazane w pkt 1 3,50 zł 3,50 zł 

12. Sporządzenie zestawienia transakcji 

płatniczych 

1) w formie elektronicznej na adres 

poczty e-mail 

2) w formie papierowej listem 

zwykłym 

miesięcznie  

 

 

0,00 zł 

2,58 zł 

 

 

 

0,00 zł 

2,58 zł 

13. Przesłanie ponownego zestawienia 

transakcji płatniczych na życzenie 

klienta 

za każde zestawienie 4,00 zł 4,00 zł 

14. Transakcja bezgotówkowa -   

 
1) dokonywana na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
 bez opłat bez opłat 

 
2) dokonywana poza terytorium 

państw członkowskich EOG 4; 
 bez opłat bez opłat 

 

3) transgraniczna transakcja płatnicza 

przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych (na 

terytorium innego państwa 

członkowskiego EOG) 4 

 bez opłat bez opłat 

15. Opłata za przewalutowanie transakcji 

dokonanej w walucie innej niż PLN  

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana 

w dniu rozliczenia 

operacji 

3%  (dot. Kart VISA) 3%  (dot. Kart VISA) 

16. Ekspresowe przesłanie karty lub 

numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 

dni roboczych) 

za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 

 

1 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
2 Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. 

                                                 

 

 

 
6.2 Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego- pakiet „Konto TAK!” 

 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI  Tryb pobierania opłaty  Mastercard / VISA do Konta TAK! 

      0 zł w przypadku dokonania minimum jednej transakcji 

bezgotówkowej kartą w miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym 

wypadku - 5 zł 

      

1. Obsługa karty debetowej miesięcznie 
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2. Wydanie karty płatniczej za każdą kartę 0,00 zł 

3. Wypłata gotówki: 

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

  

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

banków spółdzielczych 
bez opłat 

  2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 8) 1,50 zł 

  3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1   1,00 zł 

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

użyciu terminala POS) 8) 

naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 4,50 zł 

  5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG 8a)) 

3% min. 10 zł 

4. 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej 

do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa 

członkowskiego EOG) 

naliczana od wypłacanej kwoty 1,00 zł 

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

0,00 zł 
w dniu rozliczenia operacji 

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

7. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę   

  1) sieci SGB   4,50 zł 

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

8. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie   

  1) sieci SGB   1,00 zł 

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

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 2,00 zł 

10. 
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w 

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

11. Transakcja bezgotówkowa: 

- 

  

  1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez prowizji 

  2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG bez prowizji 

  

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG) 

bez prowizji 

12. 
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN 

naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia operacji 

karta Visa - 3%      

karta Mastercard - bez opłat 

 
6.3 Karty wydane do Podstawowego rachunku płatniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową)  

Lp.  Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty 
Stawka  obowiązująca 

Mastercard 

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

2. 
Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej lub 

duplikatu w przypadku uszkodzenia  
za każdą  kartę bez opłat 

3.  Obsługa karty debetowej  miesięcznie 0,00 zł 
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4. 
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki 

na wniosek klienta 
za każdą zmianę 0,00 zł 

5. Zastrzeżenie karty - bez opłat 

6. Wypłata gotówki   

 
1) w bankomatach sieci  SGB oraz BPS i zrzeszonych 

banków spółdzielczych 

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji, 

naliczana od wypłacanej kwoty 

bez opłat 

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

 3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 
5 rozliczonych wypłat w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda 

kolejna 3,00 zł 

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

użyciu terminala  POS) 1 
bez opłat 

 
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG) 2 nie dotyczy 

7. 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego 

państwa członkowskiego EOG) 2 

naliczana od wypłacanej kwoty 0,00 zł 

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

rozliczenia operacji 

 

0,00 zł 

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

10. Wydanie nowego numeru PIN  za każdy numer PIN 0,00 zł 

11. Zmiana PIN w bankomatach: 

za każdą zmianę 

 

1) sieci SGB  6,00 zł 

2) innych niż wskazane w pkt 1 8,50 zł 

 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

za każde sprawdzenie 

 

12. 1) sieci SGB 0,50 zł 

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

13. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 2,58 zł 

14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na 

życzenie klienta 
za każde zestawienie 2,58 zł 

15. Transakcja bezgotówkowa -  

 1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  bez opłat 

 2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG 2;  nie dotyczy 

 

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG) 2 

 bez opłat 

16. 
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN  

naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia operacji 
bez opłat 

17. 
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w 

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

 

1 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
2 Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. 
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6.4. Karty wydane do rachunków oszczędnościowych w walutach EUR, USD, GBP (debetowe z funkcją zbliżeniową) 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty 
Stawka  obowiązująca 

Mastercard 1 

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

2. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku 

uszkodzenia  
za każdą  kartę 20,00 zł   

3. Obsługa karty  miesięcznie 1 EUR, 1,50 USD, 1 GBP   

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat 

5. Wypłata gotówki  

za każdą wypłatę, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji, 

naliczana od wypłacanej 

kwoty 

 

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

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

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

 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala  POS) 2 3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

 5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3 3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

6. 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 5 

naliczana od wypłacanej 

kwoty 

 

 

1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

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

w dniu rozliczenia operacji 
0.50 EUR, 0.50 USD, 0.50 GBP 

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

9. Zmiana PIN w bankomatach: 

za każdą zmianę 

 

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

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

 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

za każde sprawdzenie 

 

10. 1) sieci SGB 0,25 EUR, 0.30 USD, 0.20 GBP 

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

11. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych  miesięcznie  

 1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty  0.50 EUR, 0.60 USD, 0.40 GBP 

 2) w formie elektronicznej   bez opłat 

12. Transakcja bezgotówkowa -  

 1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  bez opłat 

 2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG 3;  bez opłat 

 
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 3 
 bez opłat 

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

 

 
 

1 stawki odpowiednio w złotych lub w walucie rachunku 
2 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
3 Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. 
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6.5 Karty kredytowe  

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty 
Stawka  obowiązująca 

Mastercard VISA 

1. Wydanie karty płatniczej:    

1) głównej za każdą kartę 55,00 zł 55,00 zł 

2) dołączonej   55,00 zł 55,00 zł 

2. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 

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

4. Obsługa karty kredytowej (opłata nie pobierana w pierwszym roku użytkowania 

pierwszej karty) 1 

rocznie, z góry za każdy rok ważności karty 

(pierwszej i wznowionych) 
55,00 zł 55,00 zł 

5. Wznowienie karty  za każdą kartę 55,00 zł 55,00 zł 

6. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat 

7. Wypłata gotówki:    

 1) w bankomatach  sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych Banków Spółdzielczych  za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej 

kwoty, pobierana w dniu rozliczenia 

transakcji 

3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 

 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala  POS) 2  3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 

 3) w bankomatach w kraju innych niż wskazane w pkt 1 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 

 4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala  POS) 2 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 

 5) w bankomatach za granicą  (na terytorium państw członkowskich EOG 2a)   3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 

 6) w bankomatach za granicą  (poza terytorium państw członkowskich EOG 2a)  3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł 

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

9. Wydanie pierwszego numeru PIN - bez opłat bez opłat 

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

11. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat bez opłat 

12. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia (nie 

więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w 

umowie o kartę  

a) dla umów zawartych do dnia 11 marca 2016 r. 

b) dla umów zawartych po dniu 11 marca 2016 r.  

za każdy monit/wezwanie  

 

 

6,60 zł 

0,00 zł 

 

 

 

6,60 zł 

0,00 zł 

13. Minimalna kwota do zapłaty 
nalicza zgodnie z regulaminem 

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

14. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych  - bez opłat bez opłat 

15. Ponowne przesłanie zestawienia transakcji płatniczych  za każde zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 

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

dniu rozliczenia operacji 
3%  (dot. Kart VISA) 3%  (dot. Kart VISA) 

1 opłata roczna za kartę nie jest pobierana pod warunkiem wykonania kartą w każdym z poprzednich 12-stu miesięcznych cykli rozliczeniowych transakcji bezgotówkowych na kwotę  

min. 15 tys. zł 
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ROZDZIAŁ 7. KREDYTY I POŻYCZKI  

Tab. 1.   Zestawienie podstawowych  prowizji  pobieranych  za czynności bankowe związanych z udzieleniem kredytów i pożyczek 

 

 

Tab. 2. Zestawienie pozostałych prowizji  pobieranych  za czynności bankowe związanych z udzieleniem kredytów i pożyczek 

 

Lp. 

 

rodzaj produktu  

kredytowego 

 

nazwa właściwa produktu 

kredytowego  

 

szczegóły  

 

stawka prowizji  

 wstępna przygotowawcza rekompensacyjna 

1. mieszkaniowy 

  

kredyt mieszkaniowy prowizja uzależniona od okresu 

kredytowania 

do 10 lat 

do 20 lat 

powyżej 20 lat 

 

 

0,00% 

  

 

  

1,00% 

1,75% 

2,25% 

 

 

 0,00% 

 

  

2. konsumpcyjny kredyt w rachunku płatniczym 

(kredyt odnawialny w ROR) 

nie określono 0,00% 2,90%    0,00% 

z tytułu odnowienia lub 

podwyższenia  

 

 0,00% 

 

2,90%    

 

  0,00% 

kredyt konsolidacyjny prowizja uzależniona   od kwoty 

kredytu : 

do  100 tys. zł włącznie 

powyżej 100  tys. zł   

 

 

0,00 % 

 

 

2,95% 

1,95% 

 

 

0,00% 

z zastrzeżeniem, że dla kredytu, gdzie konsolidacją objęto kredyt mieszkaniowy i jego udział w kwocie kredytu wynosi co 

najmniej 75% prowizja przygotowawcza wynosi 0,95% 

kredyt na lata prowizja uzależniona od okresu 

kredytowania 

do 2 lat 

do 3 lat 

do 4 lat 

do 7 lat 

 

 

 

0,00% 

 

 

4,50% 

6,10% 

7,70% 

8,70% 

 

 

 

0,00% 

  

kredyt studencki preferencyjny  od każdej wypłaconej miesięcznej 

raty kredytu  

dla klientów posiadających ROR 

dla pozostałych klientów 

 

0,00% 

 

 

0,75% 

1,50% 

 

0,00% 

  

kredyt gotówkowy 

„Eko-Kredyt” 
nie określono   

0,00%  

 
1,50% 0,00% 

Lp. rodzaj prowizji 
rodzaj produktu  

kredytowego 
szczegóły stawka prowizji odstępstwa 

1. prowizja za gotowość finansową kredyt mieszkaniowy  nie określono 0,00% nie określono 

2. prowizja za odroczenie terminu spłaty 

kredytu/pożyczki: 

 

1) prowizja za rozpatrzenie wniosku o odroczenie 

terminu spłaty kredytu/pożyczki 

 

 

pożyczki 

pozostałe kredyty 

Prowizja liczona od salda kredytu/pożyczki na dzień 

złożenia wniosku. 

 

1) za rozpatrzenie wniosku o odroczenie terminu 

spłaty kredytu/pożyczki (prowizja zaliczana w 

poczet prowizji za odroczenie terminu spłaty 

kredytu/pożyczki) 

 

 

 

0,10% min. 100,00 zł, 

max 300,00 zł 

 

 

nie określono 
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 Tab. 3. Zestawienie  opłat za czynności bankowe związanych z udzieleniem kredytów i pożyczek 

                                                 
4 opłata nie jest pobierana w przypadku  zmian warunków umowy inicjowanych przez Bank   

 

2) prowizja za odroczenie terminu spłaty 

kredytu/pożyczki 

 

2) za odroczenie terminu spłaty kredytu/pożyczki: 

a) dla kredytów konsumpcyjnych 

 

 

b)  dla pozostałych kredytów/pożyczek 

 

 

0,50 % min. 100,00 zł,  

max 300,00 zł 

 

0,25 % min. 100,00 zł, 

max 500,00 zł 

 3. prowizja za dokonanie wypłaty kredytu kredyt studencki 

preferencyjny 

w formie 

gotówkowej 

bezgotówkowej na rachunek: 

prowadzony przez Bank  

prowadzony przez inny Bank 

 

0,00% 

 

0,00% 

0,50% 

nie określono 

4. prowizja za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu, 

przystąpienie do długu osoby trzeciej, zwolnienie z 

długu  

nie określono od kwoty  pozostającej do spłaty 0,50% min. 100,00zł nie określono 

5.  prowizja za dodatkowe czynności związane ze 

zmianą warunków w umowie kredytowej lub 

umowie pożyczki: 

 

1) prowizja za rozpatrzenie wniosku o zmianę  

warunków w umowie kredytowej lub umowie 

pożyczki 

 

 

2) prowizja za zmianę  warunków w umowie 

kredytowej lub w umowie pożyczki4 

 

nie określono  Prowizja liczona od salda kredytu/pożyczki na dzień 

złożenia wniosku. 

 

 

1) za rozpatrzenie wniosku o zmianę warunków w 

umowie kredytowej lub umowie pożyczki 

(prowizja zaliczana w poczet prowizji za 

odroczenie terminu spłaty kredytu/pożyczki) 

 

2) za  zmianę  warunków w umowie kredytowej 

lub w umowie pożyczki: 

a) dla kredytów konsumpcyjnych  

 

 

b) dla pozostałych kredytów/pożyczek 

 

 
 

 

 

0,10% min. 100,00 zł, 

max 300,00 zł 

 

 

 

 

 

0,50% min.  100,00 zł, 

max 300,00 zł 

 

 

0,25% min. 100,00 zł, 

max 500,00 zł 

nie określono 

Lp. rodzaj opłaty szczegóły stawka opłaty odstępstwa 
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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  

 

200,00 zł 

 

nie określono 

o wysokości spłaconych odsetek na wniosek Klienta 50,00 zł 

2. opłata za sporządzenie zaświadczenia uprawniającego do 

wykreślenia z hipoteki 

za pierwszy egzemplarz 

każdy kolejny egzemplarz tego samego 

zobowiązania 

  0,00 zł 

100,00 zł 

nie określono 

3. opłata za wysłanie monitu/wezwania do zapłaty: 

a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016r. 

b) kredyty/pożyczki udzielone w okresie od dnia                     

12 marca 2016r. do 21 lipca 2017r. : 

- kredytu konsumenckie w rozumieniu ustawy                    

o kredycie konsumenckim, 

- kredyty/pożyczki hipoteczne 

c) kredyty/pożyczki udzielone od  dnia 22 lipca 2017r. 

 

 

 

za każde wysłane 

 

6,60  zł 

 

 

0,00 zł 

 

6,60 zł 

0,00 zł 

nie określono 

4. opłata za wydanie promesy  nie określono   200,00 zł  nie określono 

5. opłata za ustanowienia zastawu rejestrowego nie określono   wg kosztów ustanowienia 

zabezpieczenia 

nie określono 

6. opłata za wydanie duplikatu  umowy kredytowej  

umowy kredytowej i dokumentów z nią związanych  

 

50,00 zł za komplet dokumentów  

 

nie określono 

7. opłata z tytułu przedłożenia po terminie dokumentów 

służących do oceny zdolności kredytowej  (monitoring) 

płatna w dniu złożenia dokumentów   

od kwoty udzielonego kredytu  

 

 

do kwoty 20.000,00 zł 

powyżej 20.000,00 zł 

 

 

100,00 zł za każdy rozpoczęty 

 14-dniowy okres opóźnienia 

200,00 zł za każdy rozpoczęty  

14-dniowy okres opóźnienia 

nie określono 

 

8. opłata za niedostarczenie przez Klienta w terminie 

określonym przez Bank polisy ubezpieczeniowej wraz z 

dokonaną cesją wierzytelności na rzecz Banku  

 

każdorazowo  

 

10,00 zł za każdy rozpoczęty  

14-dniowy okres opóźnienia  

 

nie określono 

9.  opłata za wydanie informacji dokonanej przez Bank oceny 

zdolności kredytowej 

opłata pobierana jest w dniu złożenia wniosku o 

wydanie informacji  

200,00 zł nie określono  

10. opłata za inspekcję kredytowanej nieruchomości 1 

 

za każdą inspekcję dokonaną w związku  

z udzieleniem kredytu mieszkaniowego  

90,00 zł2/150,00 zł3 nie określono 

11. opłata za inspekcję u kredytobiorcy w ramach 

monitoringu, w trakcie trwania umowy w związku ze 

zmianą stanu prawnego, technicznego nieruchomości oraz 

zmniejszeniem wartości przedmiotu zabezpieczenia  

za każdą inspekcję  90,00 zł2/150,00 zł3 nie określono 

12.  opłata za restrukturyzację wierzytelności na wniosek 

kredytobiorcy/pożyczkobiorcy skutkująca zawarciem 

umowy/porozumienia  

od kwoty zadłużenia objętego restrukturyzacją  0,50% min. 100,00 zł nie określono 
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1 dotyczy wniosków złożonych od 24.10.2012r. 
2 opłata pobierana w przypadku, gdy miejsce inspekcji zlokalizowane jest w odległości do 50 km od siedziby placówki Banku obsługującej Klienta 

3 opłata pobierana w przypadku, gdy miejsce inspekcji zlokalizowane jest w odległości powyżej 50 km od siedziby placówki Banku obsługującej Klienta  

                                                 

13.  opłata za wyrażenie zgody na bezobciążeniowe odłączenie 

części nieruchomości 

a) w związku z czynnością administracyjną dot. 

nieruchomości inicjowaną przez JST lub krajowe 

instytucje rządowe  

b) pozostałe przypadki  

 

100,00 zł 

 

 

0,25% od kwoty zadłużenia 

pozostającego do spłaty min. 

100,00 zł, max 300,00 zł 

nie określono 

14.  opłata za udzielenie informacji o kliencie dla innych 

banków  

 

w stosunku do banków, które pobierają takie opłaty 

od Banku Spółdzielczego w Koronowie 

w wysokości stosowanej przez bank 

pobierający taką opłatę od Banku 

Spółdzielczego w Koronowie 

nie określono 

15.  opłata za sporządzenie  wniosku o wpis/zmianę hipoteki z 

dostarczeniem do właściwego Sądu 

każdorazowo według taryfikatora Poczty Polskiej  nie określono 

16.  opłata za sporządzenie deklaracji PCC z dostarczeniem do 

właściwego US 

każdorazowo według taryfikatora Poczty Polskiej nie określono 
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Tab. 4. Zestawienie prowizji i opłat za czynności bankowe związanych z udzieleniem gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali 

 

 

 
 

ROZDZIAŁ 8. POZOSTAŁE OPŁATY  

8.1 Wpłaty i wypłaty gotówkowe, inne czynności i usługi 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

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. 15,00 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. Dokonanie wypłaty gotówkowej poza siedzibą Banku: 

1) w odległości do 1 km od siedziby Banku 

2) w odległości powyżej 1 km od siedziby Banku 

 

za każdą wypłatę 

 

100,00 zł 

200,00 zł 

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

6. Za zmianę rachunku indywidualnego na wspólny  za każdą dyspozycję 25,00 zł 

7. Ustanowienie/zmiana/odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania  rachunkiem za każdą dyspozycję 10,00 zł 

8. Ustanowienie/zmiana/odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każde złożenie, zmianę lub 

odwołanie  dyspozycji 
25,00 zł 

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 20,00 zł 

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

Lp.                                                    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   

    

powyżej1 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   
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11. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu:   

1) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank  za każdą dyspozycję 300,00 zł 

2) w przypadku innych płatności  100,00 zł 

12. Przesłanie dokumentów stanowiących potwierdzenie zabezpieczenia kredytu udzielonego przez 

inny bank 

za każdą dyspozycję     
200,00 zł 

13. Realizacja przelewu wierzytelności z rachunku  za każdą dyspozycję     100,00 zł 

14. Sporządzenie na wniosek klienta: 

1) wydruku historii rachunku 

2) duplikatu wyciągu bankowego  

3) odpisu jednej operacji na rachunku 

4) odpisu umów zawartych z Bankiem oraz innych dokumentów  

 

za każdą stronę 

za każdą stronę 

za każdy wydruk 

za każdą stronę 

 

4,00 zł 

4,00 zł 

8,00 zł 

4,00 zł 

15. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego 

na rachunku (po upływie terminu spłaty) 

za każdy monit  
10,00 zł 

16. Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z 

powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 

za każda dyspozycję 
20,00 zł 

17. Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku 

oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywców 

spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c. 

za każdą informację  15,00 zł 

18. 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   

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

20. 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 

21.  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 

22. 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 

23. 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 
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8.2 Ubezpieczenia 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

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" 

 

 

 
ROZDZIAŁ 9.  PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU  

9.1 Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie oraz terminowe lokaty  oszczędnościowe, potwierdzone książeczką oszczędnościową 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty 

Stawka obowiązująca 

książeczki oszczędnościowe 

z wkładami terminowymi 

książeczki z wkładami 

oszczędnościowymi płatnymi na każde 

żądanie 

1. Otwarcie rachunku  - bez opłat bez opłat 

2. Prowadzenie  rachunku  - bez opłat bez opłat 

3. Wpłata gotówki  - bez opłat bez opłat 

4. Wypłata gotówki - bez opłat bez opłat 

5. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej za każde zgłoszenie 15,00 zł 25,00 zł 

6. Polecenie przelewu na rachunki: 

1) prowadzone przez Bank 

2) prowadzone w innych bankach 

 

za każdy przelew 

naliczana od kwoty przelewu  

 

nie dotyczy 

 

1,00 zł 

0,05 % kwoty przelewu,  min. 3,50 zł 

7. Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki za każdą książeczkę 25,00 zł 25,00 zł 

8. Umorzenie utraconej książeczki za każdą książeczkę 25,00 zł 25,00 zł 

9. Przepisanie książeczki w związku z przelewem  praw (cesja) po dokonaniu czynności 25,00 zł 25,00 zł 

10. Ustalenie aktualnego adresu posiadacza książeczki bądź numeru 

książeczki, w przypadkach innych niż określono w pkt 5 

za każdy dyspozycję     50,00 zł 50,00 zł  

11. Likwidacja rachunku  od każdego likwidowanego wkładu 3,00 zł bez opłat 

12. Sporządzenie odpisu  unieważnionej książeczki oszczędnościowej  

z wkładami terminowymi  

za każdy odpis  50,00 zł 50,00 zł 
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9.2 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy  

1) Pakiet „e-Rodzina” 1 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca  

1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0,00 zł jeżeli wpływy na ROR w danym miesiącu wyniosą min. 500 zł, 

w przeciwnym wypadku 7,00 zł  

2. Wpłata gotówki:    -  

 1) dokonywana na rachunek w placówce   Banku - bez opłat 

 2) dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych 

Banku 

3) dokonywana przez osoby trzecie (opłata pobierana od osoby 

dokonującej wpłaty) 

- bez opłat 

 

0,30% min. 3,50 zł, max 400,00 zł 

3. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce Banku - bez opłat 

4. Awizowanie wypłat: 

1) opłata za dokonanie wypłaty gotówkowej w kwocie 

przekraczającej wartość podlegającą awizowaniu 

 

od wypłacanej kwoty 

 

0,10 % min. 5,00 zł, max 50,00  zł 

 

 2) niepodjęcie kwoty awizowanej w uzgodnionym terminie od kwoty niepodjętej 0,10 % min. 5,00 zł, max 50,00  zł 

5. Polecenie przelewu wewnętrznego 

1) złożone w formie papierowej 

2) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

za każdy przelew  

7,00zł 

0,00 zł 

6. Polecenie przelewu:   

 

1) złożone w formie papierowej 

a) na rachunki US 

b) na pozostałe rachunki prowadzone w innych bankach 

c) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane 

w  systemie Express Elixir 

d) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane 

w systemie SORBNET 2 

za każdy przelew  

10,00 zł 

10,00 zł 

 

12,00 zł 

 

40,00 zł 

 

2) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

a) na rachunki US 

b) na pozostałe rachunki prowadzone w innych bankach 

c) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane 

w systemie Express Elixir 

  

2,00 zł 

2 dyspozycje w miesiącu kalendarzowym bez opłat 3,  każda kolejna 0,75 zł 

 

5,00 zł 

7. Zlecenia stałe:   

 

6,00 zł 

bez opłat 

1. złożenie zlecenia stałego, przelewu z datą przyszłą) 

1) w formie papierowej  

2) za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

 

2. realizacja przelewu    za każdy przelew  

1) złożonego w formie papierowej    

1,00 zł a) na rachunki prowadzone w Banku   
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b) na rachunki prowadzone w innych bankach 

2) złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: 

a) na rachunki prowadzone w Banku 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 

 

za każdy przelew 

 

3,00 zł 

 

0,00 zł 

0,75zł 

3. modyfikacja kwoty albo terminu realizacji zlecenia stałego za każdą dyspozycję  

6,00 zł 

bez opłat 
1) złożona w formie papierowej  

2) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej  

4. odwołanie zlecenia stałego za każdą dyspozycję  

2,50 zł 

bez opłat 
1) złożone w formie papierowej  

2) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej  

8. Polecenie zapłaty       

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty   2,50 zł 

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika  2,50 zł 

3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty 

albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 

za każdą dyspozycję  

6,00 zł 

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

10. Zmiana pakietu za każdą zmianę 5,00 zł 

11. Sporządzenie i przesłanie/wydanie wyciągu bankowego: 

1) w formie papierowej 

a) jeżeli klient korzysta z usług bankowości elektronicznej  

b) jeżeli klient nie korzysta z usług bankowości elektronicznej 

2) poprzez usługi bankowości elektronicznej oraz na adres 

elektroniczny e-mail klienta 

-  

 

6,00 zł 

bez opłat 

 

bez opłat 

12.  Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie bez opłat 

13. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 4 za każde zaświadczenie 30,00 zł 

 

 

1 pakiet oferowany do 07.08.2018r. 
2 przelewy mogą być składane wyłącznie w formie papierowej w dni robocze od poniedziałku do piątku do godz. 14.00 
3 nie dotyczy przelewów realizowanych na rachunki prowadzone w bankach zrzeszenia SGB 
4 zaświadczenie obejmuje nr rachunku, datę otwarcia, obroty na rachunku, saldo dostępne na dzień sporządzenia zaświadczenia, wysokość przyznanego limitu zadłużenia, wysokość 

wykorzystanego limitu zadłużenia, informacje o zajęciu egzekucyjnym  
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Elektroniczne kanały dostępu (pozostałe opłaty pobierane są zgodnie z Rozdziałem ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU) 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Usługa bankowości elektronicznej:   

 Pakiet „e-Rodzina” 1  miesięcznie 0,00 zł  

1 pakiet oferowany do 07.08.2018r. 

                                                 

 

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (pozostałe opłaty pobierane są zgodnie z Rozdziałem INSTRUMENTY PŁATNICZE/ Karty wydane do rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe z funkcją zbliżeniową) 

Lp. 
 

Rodzaj czynności/usługi 

Tryb 

pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 

Visa, Mastercard  

1. Obsługa karty debetowej 

Pakiet „e-Rodzina”  1 miesięcznie 

1,50 zł  przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych 

w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 

500,00 zł, w przeciwnym wypadku 5,00 zł   

1 pakiet oferowany do 07.08.2018r. 

 

                                                 

2) Pakiet „Konto za złotówkę”  

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 1,00 zł 

2.  Wpłata gotówki:    -  

 1) dokonywana na rachunek w placówce  Banku bez opłat 

 2) dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych Banku 

3) dokonywana przez osoby trzecie (opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty) 

bez opłat 

0,30% min. 3,50 zł, max 400,00 zł 

3. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce Banku - bez opłat 

4.  Awizowanie wypłat: 

 

  

 1) opłata za dokonanie wypłaty gotówkowej w kwocie przekraczającej wartość 

podlegającą awizowaniu 

od wypłacanej kwoty  

0,1% min. 5,00 zł, max 50,00  zł 

 2) niepodjęcie kwoty awizowanej w uzgodnionym terminie od kwoty niepodjętej 0,1% min. 5,00 zł, max 50,00  zł 

5. Polecenie przelewu wewnętrznego: 

1) złożone w formie papierowej 

za każdy przelew  

7,00 zł 

 2) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 0,00 zł 

6. Polecenie przelewu: 

1) złożone w formie papierowej  za każdy przelew 

 

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

 
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie 

Express Elixir 
12,00 zł 

 
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie 

SORBNET 1 

 40,00 zł 

 

 
2) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: 

 

 

  

 

 
a) na rachunki US  4,00 zł 

 
b) na pozostałe rachunki prowadzone w innych bankach  2 dyspozycje w miesiącu kalendarzowym bez opłat 2, 

każda kolejna 0,75 zł 

 
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie 

Express Elixir 

 5,00 zł 

7. Zlecenia stałe   

 

1. złożenie zlecenia stałego 

1)  w formie papierowej  

2) za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej  

za każdy przelew  

6,00 zł 

bez opłat 

 2. realizacja przelewu 2 za każdy przelew  

 1) złożonego w formie papierowej    

 a) na rachunki prowadzone w Banku  1,00 zł 

 b) na rachunki prowadzone w innych bankach  3,00 zł 

 

2) złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: 

a) na rachunki prowadzone w Banku 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 

 

 

 

0,00 zł 

0,75 zł 

 3. modyfikacja kwoty albo terminu realizacji zlecenia stałego za każdą dyspozycję  

 1) złożona w formie papierowej  6,00 zł 

 2) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej  bez opłat 

 4. odwołanie zlecenia stałego za każdą dyspozycję  

 1) złożone w formie papierowej  2,50 zł 

 2) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej  bez opłat 

8. Polecenie zapłaty 

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty  

  

2,50 zł 

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika za każdą dyspozycję 2,50 zł 

3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja 

treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 
 6,00 zł 

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

10. Zmiana pakietu  za każdą zmianę 5,00 zł 

11. Sporządzenie i wysłanie/wyciągu bankowego -  

 1) w formie papierowej   

 a)    jeżeli klient korzysta z usług bankowości elektronicznej   6,00 zł 

 b) jeżeli klient nie korzysta z usług bankowości elektronicznej  bez opłat 

 2) poprzez usługi bankowości elektronicznej oraz na adres elektroniczny e-mail 

klienta 

 
bez opłat 

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie bez opłat 

13. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 3 za każde zaświadczenie 30,00 zł 
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Elektroniczne kanały dostępu (pozostałe opłaty pobierane są zgodnie z Rozdziałem  ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Usługa bankowości elektronicznej      

 Pakiet „konto za złotówkę” 4  miesięcznie 0,00 zł  

1 przelewy mogą być składane wyłącznie w formie papierowej w dni robocze od poniedziałku do piątku do godz. 14.00 
2 opłaty nie pobiera się z tytułu realizacji zleceń stałych złożonych w formie papierowej, dotyczących dyspozycji spłaty kredytów udzielonych przez Bank Posiadaczowi rachunku 
3 zaświadczenie obejmuje nr rachunku, datę otwarcia, obroty na rachunku, saldo dostępne na dzień sporządzenia zaświadczenia, wysokość przyznanego limitu zadłużenia, wysokość 

wykorzystanego limitu zadłużenia, informacje o zajęciu egzekucyjnym  
4 pakiet oferowany do 14.11.2019r.  

 

Karta Mastercard do „Konta za złotówkę” 

Lp 
Rodzaj czynności/usługi 

 Tryb pobierania opłaty 
Karta Mastercard do 

„Konta za złotówkę” 4 

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

2. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku 

uszkodzenia  
za każdą  kartę 20,00 zł 

3. Obsługa karty debetowej  4  -  Pakiet „Konto za złotówkę” miesięcznie 0,00 zł 

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

1) w placówce Banku 

2) przez elektroniczne kanały dostępu 

za każdą zmianę 
5,00 zł 

0,00 zł  

5. Zastrzeżenie karty - bez opłat 

6. Wypłata gotówki     

 1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych 
za każdą wypłatę, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji, 

naliczana od wypłacanej 

kwoty 

bez opłat  

 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 4 2,50 zł 

 3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 3,00 zł 

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

 5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 4 0,00 zł 

7. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 5   . 

naliczana od wypłacanej 

kwoty 

 

0,00 zł 

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

w dniu rozliczenia operacji 
0,00 zł 

9. Wydanie nowego numeru PIN  

1) przesłanie numeru PIN listownie 

2) przesłanie PIN SMS 
za każdy numer PIN 

 

10,00 zł 

1,00 zł 

10. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę  

 1) sieci SGB   8,00 zł 

 2) innych niż wskazane w pkt 1  10,00 zł 

 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie 
 

 

11. 1) sieci SGB  1,50 zł 

 2) innych niż wskazane w pkt 1  3,50 zł 

                                                 



Strona 29 z 29 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 

1) w formie elektronicznej na adres poczty e-mail 

2) w formie papierowej listem zwykłym 

miesięcznie  

0,00 zł 

2,58 zł 

13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta za każde zestawienie 4,00 zł 

14. Transakcja bezgotówkowa -  

 1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  bez opłat 

 2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG 5;  bez opłat 

 
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 5 
 bez opłat 

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

transakcji, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

bez opłat 

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

roboczych) 
za każdą przesyłkę 45,00 zł 

 
Pozostałe karty wydane do rachunku w pakiecie „Konto za złotówkę” (pozostałe opłaty pobierane są zgodnie z Rozdziałem INTSRUMENTY PŁATNICZE – karty wydane do rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego 

 

Lp. 
 

Rodzaj 

czynności/usługi 

Tryb 

pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 

Visa, Mastercard (karty z funkcją zbliżeniową) 

1. Obsługa karty 

debetowej 

miesięcznie 

 

Pakiet „Konto za 

złotówkę”  1 

2,00 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną kwotę min. 500,00 zł, w przeciwnym wypadku 

4,00 zł 

 

1 pakiet oferowany do 14.11.2019r. 

 

                                                 


