
Dokument dotyczący opłat 

 
Bank Spółdzielczy w Koronowie 
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ”Konto za złotówkę”  
05 lipca 2021 r. 

 
¶ Niniejszy dokument zawiera informacje o opğatach za korzystanie z usğug powiŃzanych  

z rachunkiem pğatniczym. UmoŨliwi on PaŒstwu por·wnanie tych opğat z opğatami za inne 

rachunki. 

¶ Dodatkowo mogŃ mieĺ zastosowanie opğaty za korzystanie z usğug powiŃzanych z tym 

rachunkiem, kt·re nie sŃ wymienione w niniejszym dokumencie. Peğne informacje mogŃ 

PaŒstwo znaleŦĺ w Taryfie prowizji i opğat.     

¶ Dostňpny jest r·wnieŨ bezpğatny glosariusz pojňĺ stosowanych w niniejszym dokumencie. 

 

Usługa Opłata 
Ogólne usługi powiązane z rachunkiem 
1. Prowadzenie rachunku płatniczego Miesiňcznie 

Opłata roczna ogółem 
1,00 zğ 
12,00 zğ  

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych) 
2. Polecenie przelewu  

1) w formie papierowej  
Ƅ na rachunki US 
Ƅ na pozostağe rachunki prowadzone 

w innych bankach  
Ƅ na rachunki prowadzone w innych 

bankach - realizowane w systemie 
Express Elixir 

Ƅ na rachunki prowadzone w innych 
bankach - realizowane w systemie 
SORBNET 
 

 
10,00 zğ 

 
10,00 zğ 

 
12,00 zğ 

 
 

40,00 zğ 
 
 
 
 

4,00 zğ 
2 dyspozycje w miesiŃcu 
kalendarzowym                              bez opğat  
 
kaŨda kolejna                                     0,75 zğ 

 
 

5,00 zğ 
 
 

40,00 zğ 
 

2) za poŜrednictwem usğug bankowoŜci 
elektronicznej  
Ƅ na rachunki US 
Ƅ na pozostağe rachunki prowadzone 

w innych bankach  
 
 

Ƅ na rachunki prowadzone w innych 
bankach - realizowane w systemie 
Express Elixir 

Ƅ na rachunki prowadzone w innych 
bankach - realizowane w systemie 
SORBNET 
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3. Polecenie przelewu SEPA 
 

zgodnie z aktualnie obowiŃzujŃca w SGB-
Banku S.A. TaryfŃ prowizji i opğat za 
czynnoŜci i usğugi bankowe - waluty 
wymienialne 
 

4. Polecenie przelewu wewnętrznego   
1) zğoŨone w formie papierowej  

 
2) zğoŨone za poŜrednictwem usğug 
bankowoŜci elektronicznej 
 

 
7,00 zğ 

 
0,00 zğ 

5. Polecenie przelewu w walucie obcej 
 

 

zgodnie z aktualnie obowiŃzujŃca w SGB-
Banku S.A. TaryfŃ prowizji i opğat za 
czynnoŜci i usğugi bankowe - waluty 
wymienialne 

  

6. Polecenie zapłaty  
1) zğoŨenie zgody na korzystanie z 
polecenia zapğaty 
 

 2,50 zğ 

2) realizacja polecenia zapğaty z rachunku 
pğatnika 
 

2,50 zğ 

3) odwoğanie pojedynczego 
niezrealizowanego polecenia zapğaty 
albo aktualizacja treŜci zgody na 
korzystanie z polecenia zapğaty 
 

6,00 zğ 

7. Zlecenie stałe 
1) zğoŨenie zlecenia stağego 

a) w formie papierowej 
b) za poŜrednictwem usğug bankowoŜci 

elektronicznej 
 

2) realizacja przelewu zğoŨonego w formie 
papierowej: 

 

 

 

 
 

6,00 zğ 
 

bez opğat 

a) na rachunki prowadzone w Banku       bez opğat 1,00 zğ 
b) na rachunki prowadzone w innych 

bankach  
 

 3,00 zğ 

3)  realizacja przelewu zğoŨonego za 
poŜrednictwem usğug bankowoŜci 
elektronicznej: 

  

a) na rachunki prowadzone w Banku   0,00 zğ 
b) na rachunki prowadzone w innych 

bankach 
 

 0,75 zğ 

4) modyfikacja kwoty albo terminu realizacji  
zlecenia stağego: 

  

a) zğoŨona w formie papierowej  6,00 zğ 
b) zğoŨona za poŜrednictwem usğug 
bankowoŜci elektronicznej 

 
 

 bez opğat 
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5) odwoğanie zlecenia stağego:   
a) zğoŨone w formie papierowej  2,50 zğ 
b) zğoŨone za poŜrednictwem usğug 
bankowoŜci elektronicznej  

 bez opğat 

Karty i gotówka 
8. Wydanie karty płatniczej 

 
bez opğat 

9. Obsługa karty debetowej 
1) Mastercard do ĂKonta za zğot·wkňò 
 
 
2) Visa, Mastercard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
miesiňcznie 
Opłata roczna ogółem  
 
Miesiňcznie 
- przy rozliczeniu operacji 
bezgot·wkowych w 
miesiŃcu kalendarzowym 
na ğŃcznŃ kwotň min. 300 zğ 
Opłata roczna ogółem  
 
- przy braku operacji 
bezgot·wkowych na ğŃcznŃ 
kwotň jak wyŨej 
Opłata roczna ogółem 
 

         
    bez opğat                 
bez opğat 

 
 

2,00 zğ 
 
 
 

24,00 zğ 
 
 
 

4,00 zğ 
48,00 zğ 

 

10. Obsługa karty 
kredytowej 
 

 nie dotyczy 

11. Transgraniczna transakcja płatnicza 
przy użyciu karty debetowej do 
płatności bezgotówkowych 
 

bez opğat 

12. Transgraniczna transakcja płatnicza 
przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych 
 

  3% min. 10,00 zğ 0,00 zğ 
 

13. Wypłata gotówki 
1) w plac·wce Banku 

 
2) w bankomatach sieci SGB oraz BPS i 
zrzeszonych bank·w sp·ğdzielczych 

 
3) w kasach bank·w SGB (przy uŨyciu 

terminala POS) 
 

4) w bankomatach w kraju innych, niŨ 
wskazane w pkt 2 
 

5) w kasach innych bank·w, niŨ wskazane 
w pkt 3 (przy uŨyciu terminala POS) 

 
6) w bankomatach za granicŃ (poza 
terytorium paŒstw czğonkowskich EOG) 

 
7) w ramach usğugi cash back 

 

 
bez opğat 

 
bez opğat 

 
 
 

3,00 zğ 
 
 

6,00 zğ 
 
 

3% min. 7,00 zğ 
 
 

3% min. 7,00 zğ  
 

1,70 zğ 
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14. Wpłata gotówki 
1) dokonywana na rachunek w plac·wce 
Banku 
2) dokonywana na rachunek w urzŃdzeniach 
samoobsğugowych Banku 
3) dokonywana przez osoby trzecie (opğata 
pobierana od osoby dokonujŃcej wpğaty) 

 

                                        
 bez opğat 

 
                                        bez opğat 

 
 

      0,30% min. 3,50 zğ, max 400,00 zğ 

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane 
15. Kredyt w rachunku płatniczym (kredyt 

odnawialny w ROR)  
1) udzielenie kredytu w rachunku 
pğatniczym (naliczana od kwoty 
udzielnego kredytu) 
 

2) odnowienie kredytu w rachunku 
pğatniczym (naliczana od kwoty 
odnowienia kredytu) 

 
3) za zmianň warunk·w umowy 

kredytowej (naliczana od kwoty kredytu 
pozostağej do spğaty, pğatna 
jednorazowo)  
 

  
 

2,90% 
 
 
 

2,90% 
 
 
 

0,5% min. 100,00 zğ 
 

Inne usługi 
16. Wydanie zaświadczenia o posiadanym 
rachunku płatniczym 

 30,00 zğ  

17. Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych 
- w ramach rachunku pğatniczego  
 
 
- przy uŨyciu karty 
 

 
 
Miesiňcznie 
Opłata roczna ogółem 
 
Miesiňcznie  
Opłata roczna ogółem 
 

 
 

bez opğat 
bez opğat  

 
2,58 zğ 

30,96 zğ 

18. Powiadamianie SMS 
Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyğane 
automatycznie), w skğad pakietu 
wchodzŃ: 
- powiadomienie o wysokoŜci salda na 
rachunku (raz dziennie o godz. 18:00, 
od poniedziağku do piŃtku) 

 
Miesiňcznie 
Opłata roczna ogółem  
 

 
5,00 zğ 
60,00zğ  

 
 
 

  

19. Usługa bankowości telefonicznej 
 

usğuga nie jest dostňpna 

20. Usługa bankowości elektronicznej 
udostňpnienie kanağ www  
 

  bez opğat 
 

 
Przez określenia użyte w niniejszym dokumencie należy rozumieć: 

1) kredyt w rachunku płatniczym ï usğuga, o kt·rej mowa  w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o usğugach pğatniczych, zwana dalej ĂustawŃò; 
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2) polecenie przelewu ï usğuga, o kt·rej mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyğŃczeniem 
polecenia przelewu wewnňtrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu  
w walucie obcej; 

3) polecenie przelewu SEPA ï usğuga inicjowana przez pğatnika polegajŃca na  
umoŨliwieniu przekazania Ŝrodk·w pieniňŨnych w euro z rachunku pğatniczego pğatnika na 
rachunek pğatniczy odbiorcy, jeŨeli obaj dostawcy lub jeden z dostawc·w wykonujŃ 
dziağalnoŜĺ na obszarze jednolitego obszaru pğatnoŜci w euro (SEPA); 

4) polecenie przelewu wewnętrznego ï usğuga inicjowana przez pğatnika polegajŃca na 
umoŨliwieniu przekazania Ŝrodk·w pieniňŨnych miňdzy rachunkami pğatniczymi 
prowadzonymi przez tego samego dostawcň; 

5) polecenie przelewu w walucie obcej ï usğuga inicjowania przez pğatnika polegajŃca na  
umoŨliwieniu przekazania Ŝrodk·w z krajowego rachunku pğatniczego pğatnika u dostawcy 
na krajowy rachunek pğatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niŨ zğoty oraz euro; 

6) polecenie zapłaty ï usğuga, o kt·rej mowa w art. 3 ust. 2 ustawy; 
7) powiadamianie SMS - usğuga polegajŃca na przekazywaniu komunikat·w dotyczŃcych 

rachunku pğatniczego za poŜrednictwem wiadomoŜci SMS; 
8) prowadzenie rachunku płatniczego - usğuga polegajŃca na prowadzeniu rachunku 
pğatniczego na rzecz konsumenta, umoŨliwiajŃca przechowywanie Ŝrodk·w pieniňŨnych 
konsumenta oraz wykonywanie transakcji pğatniczych, ğŃcznie z usğugŃ otwarcia lub 
zamkniňcia rachunku pğatniczego konsumenta; 

9) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usğuga inicjowana przez pğatnika 
polegajŃca na sporzŃdzeniu przez dostawcň prowadzŃcego rachunek pğatniczy 
zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku pğatniczego w danym okresie,  
w postaci papierowej albo elektronicznej; 

10) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych  - usğuga polegajŃca na wykonywaniu bezgot·wkowych transakcji 
pğatniczych przy uŨyciu karty debetowej na terytorium  innego paŒstwa czğonkowskiego z 
fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty; 

11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych - usğuga polegajŃca na wypğacie Ŝrodk·w pieniňŨnych z rachunku 
pğatniczego konsumenta na terytorium innego paŒstwa czğonkowskiego za pomocŃ 
urzŃdzenia umoŨliwiajŃcego takŃ wypğatň lub w plac·wce dostawcy; 

12) wydanie karty płatniczej - usğuga polegajŃcŃ na wydaniu karty pğatniczej, o kt·rej 
mowa w art. 2 pkt 15a ustawy; 

13) obsługa karty debetowej ï usğuga umoŨliwiajŃca pğatnikowi korzystanie z karty 
pğatniczej, o kt·rej mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeŨeli kwota kaŨdej transakcji 
dokonanej przy uŨyciu karty obciŃŨa saldo rachunku pğatniczego pğatnika; 

14) obsługa karty kredytowej ï usğuga umoŨliwiajŃca  pğatnikowi korzystanie z karty 
pğatniczej, o kt·rej mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeŨeli kwota kaŨdej transakcji 
dokonanej przy uŨyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy;  

15) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usğuga polegajŃca na 
wydaniu przez dostawcň prowadzŃcego rachunek pğatniczy zaŜwiadczenia  
z informacjami o rachunku pğatniczym lub usğugach Ŝwiadczonych konsumentowi; 

16) wypłata gotówki - usğuga polegajŃca na wypğacie got·wki z rachunku pğatniczego 
konsumenta za pomocŃ urzŃdzenia umoŨliwiajŃcego takŃ wypğatň lub w plac·wce 
dostawcy; 

17) wpłata gotówki - usğuga polegajŃca na wpğacie got·wki na rachunek pğatniczy 
konsumenta za pomocŃ urzŃdzenia umoŨliwiajŃcego takŃ wpğatň lub w plac·wce 
dostawcy; 

18) usługa bankowości telefonicznej – usğuga polegajŃca na dostňpie do rachunku 
pğatniczego przez telefon za poŜrednictwem infolinii dostawcy, umoŨliwiajŃca w 
szczeg·lnoŜci sprawdzenie salda rachunku pğatniczego lub zğoŨenie innego rodzaju 
dyspozycji do rachunku; 

19) usługa bankowości elektronicznej ï usğuga polegajŃca na dostňpie do rachunku 
pğatniczego przez Internet, umoŨliwiajŃca sprawdzenie salda rachunku pğatniczego, 
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zmianň limit·w dla pğatnoŜci bezgot·wkowych i transakcji dokonywanych przy uŨyciu 
karty debetowej lub  zğoŨenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku; 

20) zlecenie stałe - usğuga inicjowania przez pğatnika polegajŃca na cyklicznym 
przekazywaniu Ŝrodk·w pieniňŨnych w okreŜlonej wysokoŜci z rachunku pğatniczego 
pğatnika na rachunek pğatniczy odbiorcy. 

 


