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Dział I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Bank Spółdzielczy w Dobrzycy pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi 
bankowe świadczone w walucie krajowej oraz w walutach wymienialnych - Klienci Banku Spółdzielczego w Dobrzycy, zwaną dalej taryfą.  

2. Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają: 
1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z Bankiem Spółdzielczym w Dobrzycy lub Banku Spółdzielczego w Dobrzycy z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci 

teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy, 
2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,  
3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia, 
4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank Spółdzielczy w Dobrzycy uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, hasło SMS, 

telekod*, karta chipowa, PIN do karty chipowej. 
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 w górę. 
5. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.  
6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 
7. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 
8. 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. 
9. 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 taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Dobrzycy. 

10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 9 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 
1) 3-go dnia roboczego każdego miesiąca - w przypadku opłat za użytkowanie kart, 
2) 25 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków i użytkowanie tokenów, 
3) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat,  
z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Dobrzycy, a w przypadku klientów indywidualnych również w 
miesiącu rozpoczęcia. 

11. Opłaty roczne pobrane z góry od klientów indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 
12. Zarząd Banku może podjąć decyzję o zastosowaniu niższych stawek opłat i prowizji w stosunku do:  

1) Kluczowych klientów – na zasadach określonych w Instrukcji ustalania indywidualnych warunków współpracy z kluczowymi klientami Banku Spółdzielczego w Dobrzycy, 
2) Organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji itp.., nie prowadzących działalności gospodarczej – w zakresie: 

a) odstąpienia od pobierania prowizji i opłat, 
b) zmniejszenia wysokości prowizji i opłat.  

13. Zarząd Banku może zawierać z instytucjami lub podmiotami umowy o wykonanie operacji zleconych przez te instytucje lub podmioty oraz pobierać na wniosek klienta prowizje i opłaty w wysokościach i na 
zasadach uzgodnionych wzajemnie w tych umowach. 

14. Dla klientów indywidualnych prowadzone są następujące rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe, z zastrzeżeniem: 
1) „Junior” - przeznaczony dla klientów indywidualnych do 18 roku życia, 
2) „Młodzieżowe” - przeznaczony dla klientów indywidualnych do 30 roku życia (od miesiąca następującego po ukończeniu przez klienta 30 lat rachunek ulega przekształceniu na rachunek standard), 
3) „Konto za złotówkę” – z którego mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy nie posiadają rachunku ROR w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy i nie posiadali rachunku ROR w Banku Spółdzielczym w 

Dobrzycy w okresie od 01.01.2017 do 05.11.2017 roku, 
4) „Standard” - przeznaczony dla pozostałych klientów indywidualnych niż wskazanych w pkt. 1 -3.   

15. Dla klientów instytucjonalnych funkcjonują następujące pakiety: 
„Pakiet kurczak” -  dla producentów drobiu - na zasadzie wskazania odmiennych stawek dla danego produktu/usługi udzielonej klientowi, który przystąpił do Pakietu kurczak. 

16. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 
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17. 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. 

18. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Dobrzycy. 

§ 2  
Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych 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;  
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 telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku 

płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku; 
19)  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; 
20)     zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy. 
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Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych 

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP) 
 

       

  
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania 

opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA    

  Standard Młodzieżowe Junior 
Konto za złotówkę Podstawowy rachunek 

 płatniczy 
   

1. 
Prowadzenie rachunku płatniczego 

        
     

1) 
 bez usługi bankowości elektronicznej  

miesięcznie  5,90 zł 1.00 zł bez opłat 
1,00 zł bez opłat    

2)  
 z usługą bankowości elektronicznej 

  5,00 zł bez opłat bez opłat 
1,00 zł bez opłat    

2. 
Wpłata gotówki 
 

        
     

1) 
dokonywana na rachunek w placówce BS 

- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat    

2) 
Dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych BS1) 

- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat    

3. 
Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce BS 

- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat    

4. 
Polecenie przelewu wewnętrznego 

za każdy przelew bez opłat  bez opłat bez opłat  
bez opłat bez opłat    

5. 
5.1 Polecenie przelewu 

w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: 
 

za każdy przelew       
     

  
1) złożonych w formie papierowej:         

     

  a) na rachunki prowadzone w BS 
  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat    

  

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS z wyjątkiem ZUS, US   4,00 zł 4,00 zł bez opłat 4,00 zł 

 
 

pięć dyspozycji w 
miesiącu kalendarzowym 

bez opłat, każda kolejna 

   

      c) na rachunki ZUS, US 
 

    d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS - realizowanych w  
systemie SORBNET 
 
 
 
e) przelew ekspresowy EXPRESS ELIXIR w placówce Banku do wysokości      
    20,000 zł. 

  

 

4,00 zł 
 

30,00 zł 

 

10,00 zł 

4,00 zł 
 
 

30,00 zł 
 
 
 

10,00 zł 

 

bez opłat 
 

nie dotyczy 

 

     bez opłat 

4,00 zł 
 
 

30,00 zł 

 

10,00 zł 

 

4,00  zł2) 
 
 
30,00 zł 
 
 
 
10,00 zł 
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   2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej  
        

     

  a) na rachunki prowadzone w BS 
  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat    

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS z wyjątkiem ZUS, US 

c) na rachunki ZUS, US 

   d) przelew ekspresowy EXPRESS ELIXIR do wysokości 20.000zł.1) 

  1,00 zł 1,00 zł bez opłat 1,00 zł 
pięć dyspozycji w 

miesiącu kalendarzowym 
bez opłat, każda kolejna 

1,00 zł2) 

 

6,00 zł. 

 

   

  

  
1,00 zł 

 
6,00 zł 

1,00 zł 
 

6,00 zł. 

bez opłat 
 

6,00 zł 

1,00 zł 
 

6,00 zł. 

   

5.2 
w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie 
SORBNET w formie papierowej) 

  20,00 zł 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł 20,00 zł    

6. Zlecenie stałe 
  

      
     

1) 
realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: 

za każdy      
     

  a) na rachunki prowadzone w BS 
przelew bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat    

  

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS 
 

   
2,00 zł 

 
2,00 zł 

 
bez opłat 

 
2,00 zł 

 
pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, każda 
kolejna 2,00 zł2) 

 

   

 
 

2) 
realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości 
elektronicznej 

 
 

za każdy 
przelew 

        
   

  a) na rachunki prowadzone w BS 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat    

  

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS   
 
 

1,00 zł 

 
 

1,00 zł 

 
 

bez opłat 

 
 

1,00 zł 

pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym bez opłat, każda 

kolejna 1,00 zł2)  
 

   

3) 
modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: 

za każdą            

  
a) złożona w formie papierowej dyspozycję 1,00 zł 1,00 zł bez opłat 1,00 zł bez opłat    

  
b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat    

4) 
odwołanie zlecenia stałego: 

za każdą            

  
a) złożone w formie papierowej dyspozycję 2,50 zł 2,50 zł bez opłat 2,50 zł bez opłat    

  
b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat    

7. 
Polecenie zapłaty: 

za każdą       
     

1) 
złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty  

dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł bez opłat 2,00 zł bez opłat    
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2) 
realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 

  2,00 zł 2,00 zł bez opłat 2,00 zł bez opłat    

3) 
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja 
treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty3) 

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

8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł bez opłat    

9. Wysłanie wyciągu bankowego: 
-            

1) w formie papierowej: 
            

  
a) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu,   5,00 zł bez opłat bez opłat 5,00 zł 5,00 zł    

 
b) jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat    

2) 
poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-
mail) klienta 

  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat    

10. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w 
sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci  za każdą dyspozycję  20,00 zł 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł bez opłat    

11. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego 
spadkobiercy 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł bez opłat    

12. Realizacja zlecenia polecenia wypłaty za granicę za każdą dyspozycję 

zgodnie z 
taryfą 

prowizji i 
opłat    

SGB-Banku 
S.A + opłata 

za          
pośrednictw

o          
10,00 zł 

zgodnie z taryfą 
prowizji i opłat     

SGB-Banku S.A 
+ opłata za          

pośrednictwo          
10,00 zł 

nie dotyczy 

zgodnie z taryfą 
prowizji i opłat     

SGB-Banku S.A + 
opłata za          

pośrednictwo          
10,00 zł 

zgodnie z taryfą prowizji i opłat     
SGB-Banku S.A + opłata za 
pośrednictwo          10,00 zł2) 

   

13. Za usługę „Serwis SMS” miesięcznie 2,50 zł 2,50 zł nie dotyczy 2,50 zł 2,50 zł    

14. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie  za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł bez opłat    

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

 

1)z chwilą wprowadzenia takiej możliwości w BS 
    

       

 

2) do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust. 5.1 pkt. 1) lit. b i c, ust. 5.1 pkt. 2) lit. b i c, ust. 6 pkt. 1) lit. b,  
ust. 6 pkt 2) lit. B, ust. 12 

      

 

3) opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS 
  

       



8 
 

 

 

Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe a'vista  

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: 
- Standard*)** 

dla osób małoletnich poniżej 18 roku 
życia  

1) otwarcie rachunku   bez opłat bez opłat 
2) prowadzenie rachunku   bez opłat bez opłat 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy - bez opłat bez opłat 
3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego - bez opłat bez opłat 
4. Realizacja przelewów: za każdy przelew     

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:       
  a) na rachunki prowadzone w BS   bez opłat bez opłat 
  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS   4,00 zł bez opłat 
  c) realizowanych w systemie SORBNET1)   30,00 zł bez opłat 
 d) przelew ekspresowy EXPRESS ELIXIR w placówce Banku do wysokości 20.000 zł. za każdy przelew 10,00 zł. bez opłat 

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)   20,00 zł nie dotyczy 
5. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego - bez opłat nie dotyczy 
6. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym  za każdą dyspozycję  5,00 zł nie dotyczy 
7. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 

wkładu na wypadek śmierci  za każdą dyspozycję 20,00 zł nie dotyczy 

8. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 20,00 zł nie dotyczy 
9. Za wydanie książeczki oszczędnościowej za książeczkę 6,40 zł nie dotyczy 
10. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł nie dotyczy 
11. Za umorzenie książeczki za każdą książeczkę 15,00 zł nie dotyczy 

     

 

*dla posiadaczy książeczek oszczędnościowych typu a'vista 
** produkt wycofany z oferty od 01.06.2018 roku 
1)przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce BS    
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Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 

   

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA    

1. 
Otwarcie rachunku:         

1) 
terminowej lokaty oszczędnościowej – bez usługi bankowości elektronicznej - bez opłat    

2) 
terminowej lokaty oszczędnościowej – z usługą bankowości elektronicznej - bez opłat    

2. 
Prowadzenie rachunku:        

1) 
terminowej lokaty oszczędnościowej – bez usługi bankowości elektronicznej - bez opłat    

2) 
terminowej lokaty oszczędnościowej – z usługą bankowości elektronicznej - bez opłat    

3. 
Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat    

4. 
Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat    

5. 
Realizacja przelewów: 

za każdy przelew 
     

1) 
w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: 

       

  a) na rachunki prowadzone w BS   bez opłat    

  
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS 

     4,00 zł    

  c) realizowanych w systemie SORBNET1)   30,00 zł    

 d) przelew ekspresowy EXPRESS ELIXIR w placówce Banku do wysokości 20.000zł.  10,00 zł    

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)   20,00 zł    

3) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (zerwanie terminowej lokaty oszczędnościowej)   bez opłat    

6. 
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem: 
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1) 
terminowej lokaty oszczędnościowej 

za każdą dyspozycję 
  5,00 zł    

7. 
Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu   

za każdą dyspozycję 
20,00 zł    

  
na wypadek śmierci 

  
     

8. Realizacja dyspozycji spadkobierców 
 od każdego spadkobiercy 

20,00 zł    

9. Za umorzenie książeczki 
za każdą książeczkę 

15,00 zł    

 
      

 

 

 

 

 

 

 

1)przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w BS 
 

 
  

   

Rozdział 4. Elektroniczne kanały dostępu 
  

 

  
Wyszczególnienie czynności 

Tryb 
pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca  

  Standard Młodzieżowe Junior Konto za 
złotówkę 

Podstawowy rachunek 
 płatniczy 

 

 1. 
 

1) 
2) 
3) 

Usługa bankowości  elektronicznej: 
 
z autoryzacją poprzez token sprzętowy, 

z autoryzacją poprzez token mobilny, 
z autoryzacją poprzez hasła sms, 

 

 
miesięcznie 
miesięcznie 
miesięcznie 

 
3,50 zł2 

bez opłat 
bez opłat 

 
3,50 zł2 

bez opłat 
bez opłat 

  
 bez opłat 
 bez opłat 
bez opłat 

 
3,50 zł 

bez opłat 
bez opłat 

 
bez opłat 
bez opłat 
bez opłat 

  

 2. Opłata za: :           

      1) 
      
     2) 

użytkowanie tokena sprzętowego w tym również tokena mobilnego1    

  miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
  

 

     3) 

przygotowanie i wydanie wznowionego tokena sprzętowego 
 
wydanie  środka dostępu kolejnemu użytkownikowi 

 

 za każdy 
token  
 
     
jednorazowo 

         15,00 zł 
 
         15,00 zł.  

15,00 zł 
 

15,00 zł 

bez opłat 
 

bez opłat 

15,00 zł 
 

15,00 zł 

bez opłat 
 

bez opłat 

  

 4) wydanie tokena sprzętowego w miejsce utraconego, uszkodzonego przez 
klienta lub użytkowanego krócej niż 1 rok 

   za każdy 
token 190,00 zł  190,00 zł  bez opłat  190,00 zł bez opłat   

                     

 4) zastrzeżenie tokena w tym również tokena mobilnego od każdej 
dyspozycji 15,00 zł 10,00 zł bez opłat 15,00 zł bez opłat   
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 3. 
1) 
2) 

Opłata za przekazywanie haseł SMS: 
pięć pierwszych SMS w miesiącu 
kolejne 

za każdy 
SMS 

 
bez opłat 

0,37 zł 

 
bez opłat 

0,37 zł 
bez opłat 
bez opłat 

bez opłat 
0,37 zł 

bez opłat 
bez opłat 

  

 4. Wykonanie na wniosek klienta: od każdej 
dyspozycji           

 1) zablokowanie kanału dostępu   15,00 zł 10,00 zł bez opłat 15,00 zł bez opłat   

 2) odblokowanie kanału dostępu   15,00 zł 10,00 zł bez opłat 15,00 zł bez opłat   

 3) odblokowanie indywidualnego hasła   15,00 zł 10,00 zł bez opłat 15,00 zł bez opłat   

 4) ponowne przesłane identyfikatora ID (nazwy użytkownika)   15,00 zł 10,00 zł bez opłat 15,00 zł bez opłat   

 5. Zmiana uprawnień za każdą 
zmianę 15,00 zł 10,00 zł bez opłat 15,00 zł bez opłat   

 6. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta: od każdej 
przesyłki           

 1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru   bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat  bez opłat   

 2) za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju   25,00 zł 25,00 zł bez opłat 25,00 zł bez opłat   

 3) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru   25,00 zł 25,00 zł bez opłat 25,00 zł bez opłat   

1Użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności tokena nie złoży w BS oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia 
2 Opłata dotyczy usługi bankowości elektronicznej z tokenem sprzętowym wydanym/wznowionym po 01.03.2017 roku. 
 
Rozdział 5. Karty płatnicze 
Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym podstawowego rachunku płatniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową) 

 

    

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania 
opłaty 

 
Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy 

 
Podstawowy rachunek płatniczy 

    

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA     

 
  

Mastercard   
 

(w tym 
"młodzieżow

e")* 

Visa**   

  
  
 

mobiln
a 

Visa 

      

      

Mastercard do „Konta za 
Złotówkę” 

Mastercard     

  Visa "młodzieżowa"     
      

 
1. 

 
1) 
2) 
3) 

 

 
Obsługa karty debetowej 
 
dla karty ‘junior” 
dla karty „młodzieżowa” 
dla kart pozostałych 

 
 
 

miesięcznie 

 
 
 

bez opłat 
1,00 zł 
2,50 zł 

 
 
 

bez opłat 
1,00 zł 
2,50 zł 

 
 
 

bez 
opłat 

1,00 zł 
2,50 zł 

 
 
 

bez opłat 
bez opłat 
bez opłat 

 
 
 

bez opłat 
bez opłat 
bez opłat 
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2. Wydanie karty płatniczej za każdą kartę bez opłat bez opłat nie 
dotyczy bez opłat bez opłat     

3. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez 
opłat bez opłat bez opłat     

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

za każdą 
zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

 
0,00 zł 

 

    

5. Wypłata gotówki: 
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych 
banków spółdzielczych 
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)2) 
w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 
 
 
 
 
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu 
terminala POS)2) 
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 
członkowskich EOG)2a) 

za każdą 
wypłatę, 

pobierana w 
dniu rozliczenia 

operacji 

 
bez opłat 

5,00 zł 
5,00 zł 

 
 
 
 
 

3% min. 4,50 
zł 
 

3% min. 
10,00 zł 

 
 

bez opłat 
5,00 zł 

2% min. 5,00 zł 

 
 

bez 
opłat1) 
5,00 zł 
5,00 zł 

      

1) 
 

2) 
3) 

 
 
 
 

4) 
 

5) 

 
bez opłat 
1,50 zł 
3,00 zł 

 
bez opłat 

    

bez opłat     

 
 
 
 

naliczana od 
wypłacanej 

kwoty 
 

pięć rozliczonych wypłat w miesiącu 
kalendarzowym bez opłat, każda 

kolejna 3,00 zł 

    

 
2% min. 4,50 zł 

 
3% min. 10,00 zł 

 
3% 
min. 

4,50 zł 
 

3% 
min. 

10,00 zł 

 
3% min. 4,50 zł 

 
0,00 zł 

 
 

bez opłat 
 

nie dotyczy 

    

     

 
6. 
 
 

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

    rozliczana od 
wypłaconej 
kwoty 

3% min. 
10,00 zł 3% min. 10,00 zł 

3% 
min. 

10,00 zł 
0,00 zł 

 
 

0,00 zł 
 

    

7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 

za każdą 
wypłatę, 

pobierana w 
dniu rozliczenia 

operacji 

1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 0,00 zł. 0,00 zł 

    

8. Wydanie pierwszego numeru PIN 
za każdy numer 

PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 0,00 zł     

9. Wydanie nowego numeru PIN 
za każdy numer 

PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 0,00 zł     

10. Zmiana PIN w bankomatach: 
za każdą 
zmianę  

4,50 zł 
 

        

1) 
banków SGB 

  
3,50 zł nie 

dotyczy 4,50 zł 0,00 zł     

2) 
innych, niż wskazane w pkt 1 

  7,00 zł 
 

7,00 zł nie 
dotyczy 7,00 zł 0,00 zł     

11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
za każde 

sprawdzenie 
 
 

bez opłat 
1,00 zł 

   
     

1) sieci SGB 
  

bez opłat bez 
opłat)3) 1,00 zł 

0,00 zł     

2) 
innych, niż wskazane w pkt 1 

  
1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 

0,00 zł     

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych  
miesięcznie 

2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 
2,58 zł 0,00 zł     
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13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych 
na życzenie klienta 

za każde 
zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 0,00 zł     

14. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN 
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 

za każdą 
przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł nie 

dotyczy 45,00 zł 0,00 zł     

15. 
 

1) 
 

2) 
 
 

3) 

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

- 

 
 
 

bez prowizji 
 
 

bez prowizji 
 
 

bez prowizji 

 
 
 

bez prowizji 
 
 

bez prowizji 
 
 

bez prowizji 

 
 
 

bez 
prowizji 

 
 

bez 
prowizji 

 
 

bez 
prowizji 

 
 
 

bez prowizji 
 
 

bez prowizji 
 
 

bez prowizji 
 

 
 
 

bez prowizji 
 
 

nie dotyczy 
 
 

bez prowizji 

    

16. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w 
walucie innej niż PLN 

naliczana od 
kwoty transakcji, 

pobierana w 
dniu rozliczenia 

operacji 

bez opłat 3% 3% bez opłat 
 

bez opłat 
 

    

*) stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Mastercard Debit, Mastercard Debit PayPass 
**) stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Visa payWave Electron, Visa payWave Electron ”młodzieżowa” oraz kart Visa, Visa „młodzieżowa” wznowionych w miejsce ww. kart  
1) po udostępnieniu usługi przez SGB-Bank S.A. 
2)pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
2a) Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
 
 

Karty przedpłacone    

      Karta bez funkcji   

      zbliżeniowej:  

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Mastercard  

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

2. Zasilenie rachunku karty - bez opłat  

3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł  

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat  

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

6. Obsługa karty debetowej (opłata miesięczna) - bez opłat  

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. Wypłata gotówki: za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

   

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

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)2) 5,00 zł  

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1   5,00 zł  

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

3% min. 4,50 zł  

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)2a) 3% min. 4,50 zł  

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

naliczana od wypłaconej 
kwoty 3% min. 4,50 zł  
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10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych  bez opłat  

11. 
      1) 
      2) 
     3) 

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

- bez prowizji  

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

 
Karty kredytowe    

      Karty bez funkcji Karta z funkcją 
      zbliżeniowej: zbliżeniową: 
  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Mastercard/Visa1) Visa Mastercard Gold* 

1. Wydanie  karty płatniczej: za każdą kartę     

1) głównej   bez opłat bez opłat bez opłat 
2) dołączonej   bez opłat bez opłat bez opłat 

2. Obsługa karty kredytowej ( opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) rocznie, z góry za każdy rok 
ważności karty (pierwszej i 

wznowionej) 

     

1) głównej 55,00 zł 55,00 zł - 
2) dołączonej 55,00 zł 55,00 zł - 

3. Obsługa karty kredytowej 
Opłata roczna za kartę 

rocznie z dołu, za każdy rok 
ważności karty (pierwszej i 

wznowionej) 
- - 150,00 zł3 

4. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej  za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 
5. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 
6. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat 
7. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat 
8. Wypłata gotówki: 

naliczana od wypłacanej 
kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

     

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min. 6,00 zł 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% 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 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 3% min. 6,00 zł 
5) w bankomatach za granicą 3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł 

9. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 
10. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł bez opłat 
11. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 
12. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat bez opłat bez opłat 

13. Minimalna kwota do zapłaty 
naliczana zgodnie z 

regulaminem 
funkcjonowania kart 

kredytowych i umową 
5% min. 50,00 zł 5% min. 50,00 zł 5% min. 50,00 zł 
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14. 

Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym) lub wezwania do 
zapłaty - w przypadkach określonych w umowie o kartę 
 
dla umów zawartych do 11 marca 2016 r. 
 
dla umów zawartych po 11 marca 2016 r. 

za każde 
upomnienie/wezwanie 

 
7,80 zł 

(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) 

 
bez opłat 

15. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta za każde zestawienie                 zgodnie z rzeczywistymi kosztami 

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

transakcji, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

3% (dot. Visa) 3% (dot. Visa) - 

17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy nie dotyczy równowartość 148 
EUR4) 

18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy nie dotyczy równowartość 95 
EUR4) 

     
     

 *)stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwą Mastercard  PayPass Gold 
 

   

 1) karta Visa bez funkcji zbliżeniowej wycofana z oferty    

 2)pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS    

 3)opłata niepobierana w przypadku wykonania w ciągu roku transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 24.000 zł   

 4)określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności    

     

 

Rozdział 6. Kredyty i pożyczki dla klientów indywidualnych 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA 
OBOWIĄZUJĄCA tryb pobierania 

1. Opłata wstępna (aplikacyjna)   

za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu/pożyczki, naliczana od wnioskowanej 
kwoty kredytu/pożyczki, płatna jednorazowo do dnia udzielenia kredytu/ pożyczki 

     a) kredyty okolicznościowe uruchamiane decyzją Zarządu jako kolejne edycje 0,00 zł. - 110,00 zł 
     b) pozostałe kredyty/ pożyczki x 
         a. w kwocie do kwoty 5.000 zł 30,00 zł 
         b. w kwocie od kwoty 5.001 zł do 30.000 zł. 49,00 zł 
      c. w kwocie powyżej  30.000 zł. 0,15% nie więcej niż 199 zł 

2. Prowizja przygotowawcza: x 

naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia kredytu 
lub kwoty zwiększającej wysokość przyznanego limitu kredytu (dotyczy kredytów w 
rachunku płatniczym), płatna jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu/ 
pożyczki do dyspozycji kredytobiorcy; 
w przypadku kredytów okolicznościowych ustalana przez Zarząd dla każdej edycji 
produktu odrębnie 

    1) udzielenie kredytu gotówkowego: x 
          - do 36 miesięcy 2,95% 
          - do 60 miesięcy 3,95% 
    2) udzielenie kredytu na zakup kolektorów słonecznych z dopłatą  NFOŚiGW 2,90% 

    3) udzielenie/odnowienie kredytu w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w 
ROR)  1,50% - 3,50% 

    4) udzielenie kredytu mieszkaniowego 0,50% - 1,90% 
    5) udzielenie pożyczki hipotecznej, kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego 

hipotecznie 0,50% - 2,80% 

    6) udzielenie kredytu gotówkowego zabezpieczonego blokadą środków na 
rachunku bankowym lub kaucją pieniężną 0,90% - 2,20% 
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    7) udzielenie kredytu okolicznościowego - na okres edycji produktu 0,00% - 10,00% 
    8) udzielenie kredytu gotówkowego "Cztery kąty" 1,00% - 2,50%   

3. Pozostałe x 
pobierana jednorazowo, w terminie do dnia postawienia kredytu/ pożyczki do 
dyspozycji kredytobiorcy 3.1 Za otwarcie konta technicznego do obsługi kredytu/ pożyczki 15,00 zł. 

3.2 Za administrowanie x 
od  kredytów mieszkaniowych oraz kredytów i pożyczek  zabezpieczonych 
hipotecznie, udzielonych  pow. 3 lat, naliczana  za każdy pełen miesiąc korzystania  
z kredytu/pożyczki po wypłacie ostatniej transzy, płatna w  ostatnim  dniu roboczym 
każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy 

   1) udzielone do dnia 10.06.2012 2,50 zł. 
   2) udzielone od 11.06.2012 do 31.08.2016 3,20 zł. 
   3) pozostałe  4,00 zł. 

3.3 Opłata za przechowywanie weksla w depozycie x 
za każdy weksel, pobierana jednorazowo najpóźniej przy postawieniu 
kredytu/pożyczki do dyspozycji kredytobiorcy 

      - za okres do 1 roku włącznie 9,00 zł. 
      - za okres powyżej 1 roku  12,00 zł. 

3.4 Za wydanie opinii bankowejna wniosek klienta 35,00 zł. za każdą opinię 

3.5 Za wydanie zaświadczenia stanowiącego podstawę wpisu do księgi 
wieczystej 30,00 zł. za każdy egzemplarz zaświadczenia 

3.6 Za przygotowanie umowy cesji polisy ubezpieczeniowej nieruchomości 15,00 zł. za każdą umowę 
3.7 Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki 15,00 zł. za każdy duplikat 

3.8 Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczeniew formie 
hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia 30,00 zł za każdy duplikat 

3.9 Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki 0,90% naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo 
3.10 

 
 
 
 

 

Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach 
określonych w umowie kredytu/pożyczki 
 
a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r. 
 
b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym  
 
c) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie 
konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r. 

 
 

7,80 zł. 
 
 
 

bez opłat 

za każde upomnienie (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych Poczta Polska SA) 

3.11 Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie 
kredytu/pożyczki 
a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r. 
b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym  
c) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie 
konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r. 

 
 

 7,80 zł. 
 

bez opłat 

za każde wezwanie (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych Poczta Polska SA) 

3.12 Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości 25,00 zł.  za każdy wniosek 

3.13 Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do 
długu osoby trzeciej  

0,10% nie więcej niż 
300,00zł naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo 

3.14 Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty 25,00 zł.  za każdy wniosek 
3.15 Za wydanie promesy kredytowej 50,00 zł.  za każdą promesę 

3.16 

Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta: 
1) kredyty udzielone na kwotę do wysokości 255.550 zł., z wyłączeniem 

kredytów zabezpieczonych hipotecznie, 
2) kredyty inne niż wskazane w pkt 1  

 
bez opłat 

 
10,00 zł. 

 
 
 
za każdy harmonogram 
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Rozdział 7. Aplikacja mobilna „ Portfel SGB” 

1 Uruchomienie aplikacji jednorazowo bez opłat 

2 Użytkowanie aplikacji miesięcznie bez opłat 

Rozdział 8. Instrumenty płatnicze do rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych 

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Płatności mobilne BLIK 

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł 

3. Opłata za wypłatę gotówki:     

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków 
spółdzielczych10) 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

0,00 zł 

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

3) w bankomatach za granicą   nie dotyczy  

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

rozliczenia operacji 
0,00 zł 

5. Krajowa transakcja płatnicza 
za każdą transakcję, 

pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

bez opłat 

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każda zmianę limitu bez opłat 
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Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych 

  

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 

  

1a. Rachunki rozliczeniowe   

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego: 

 

1) otwarcie rachunku    

  - jednego rachunku bieżącego i pomocniczego za każdy rachunek 20,00 zł 
  - każdego następnego rachunku   20,00 zł 

2) prowadzenie rachunku: 

pobierana raz dziennie 

  
  a) bieżącego i pomocniczego   
  (bez usługi bankowości elektronicznej):   
  - od obrotów strony Wn 0,20% min 1,50 zł 
  - od obrotów strony Ma 0,20% min 0,10 zł 
  (z usługą bankowości elektronicznej): 

miesięcznie 
  

   - bieżącego  15,00 zł 
   - pomocniczego 10,00 zł 
  z wyjątkiem:     
  - podmiotów budżetu,     
  - indywidualnych uzgodnień pomiędzy bankiem a posiadaczem rachunków,     
  - przelewów na rachunki ZUS i Urzędów Skarbowych     
  b) podmiotów budżetu: 

pobierana raz dziennie 

  
  (bez usługi bankowości elektronicznej):   
  - od obrotów strony Wn 0,11% min 0,10 zł 
  - od obrotów strony Ma 0,11% min 0,10 zł 
  (z usługą bankowości elektronicznej): miesięcznie wg indywidualnych uzgodnień 
  z wyjątkiem:     
  - przekazanej subwencji ogólnej od strony Ma     
  - indywidualnych uzgodnień pomiędzy bankiem a budżetem     
  - przelewów na rachunki ZUS i Urzędów Skarbowych     
  c) na podstawie indywidualnych uzgodnień:      
   - rachunki bez usługi bankowości elektronicznej miesięcznie 15,00 zł - 50,00 zł 
   - rachunki z usługą bankowości elektronicznej   15,00 zł – 2.000,00 zł 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek - z usługą bankowości elektronicznej 
naliczana od wpłacanej kwoty 

  
1) dokonywane w placówce BS 0,15% min. 5,00 zł1) 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku - z usługą bankowości elektronicznej  
naliczana od wypłacanej kwoty 

  
1) dokonywane w placówce BS 0,15% min. 5,00 zł1) 

 

4. Realizacja przelewów: za każdy   
1) na rachunki ZUS: przelew    

  a) z rachunku budżetu   2,00 zł 
  b) z rachunku innego niż wskazany w pkt. a) 

   
 8,00 zł 
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2) 
 
 

3) 

na rachunki Urzędów Skarbowych: 
a) z rachunku budżetu 
b) z rachunku innego niż wskazany w pkt. a) 
w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:   

 

  
2,00 zł 
6,00 zł 

  a) złożonych w formie papierowej     
  - na rachunki prowadzone w BS   bez opłat 

  - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS    3,50 zł – 5,00 zł2) 
 - przelew ekspresowy EXPRESS ELIXIR do wysokości 20.000zł.  0,25% min 10.00zł. 

  b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:     
  - na rachunki prowadzone w BS   bez opłat 
  - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS   0,40 zł - 1,00 zł2) 
  - na rachunki ZUS  

- na rachunki Urzędów Skarbowych 
  0,40 zł - 1,00 zł2) 

2,00 zł 
  -  przelew ekspresowy EXPRESS ELIXIR do wysokości 20.000zł.  6,00 zł. 

 

 6,00 zł. 

  c) realizowanych w systemie SORBNET3)   30,00 zł 
    

4) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)   20,00 zł 
5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, 

przelew z datą przyszłą): 
  

  

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy   
  a) na rachunki prowadzone w BS przelew bez opłat 
  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS   2,00 zł 

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: za każdy   
  a) na rachunki prowadzone w BS przelew bez opłat 

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS   0,40 zł - 1,00 zł4) 
3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą   

  a) złożona w formie papierowej dyspozycję 1,00 zł 
  b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu   bez opłat 

4) odwołanie zlecenia stałego: za każdą   
  a) złożone w formie papierowej dyspozycję 2,50 zł 

  b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu   bez opłat 
6. Polecenie zapłaty:     

1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:     
  a) aktywacja usługi jednorazowo 50,00 zł 
  b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 2,00 zł 
  c) realizacja polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 2,00 zł 

2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:     
  a) realizacja polecenia zapłaty   2,00 zł 
  b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na 

korzystanie z polecenia zapłaty5) 
  

5,00 zł 

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 5,00 zł 
8. Za zmianę karty wzorów podpisów za każdą dyspozycję 15,00 zł 
9. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego  za każdą dyspozycję  10,00 zł 

10. Wydanie książeczki czekowej  za każdą książeczkę   10,00 zł 
11. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów  za każdą dyspozycję   10,00 zł 
12. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: -   

1) w formie papierowej:     
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  a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS prowadzącej rachunek   bez opłat 
  b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego   bez opłat  

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta   bez opłat 
13. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta za każde zestawienie   

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

14. Wydanie zaświadczenia:  za każde zaświadczenie  

1) o posiadaniu rachunku i wysokości salda   40,00 zł 
2) o posiadaniu rachunku, prawidłowości obsługi oraz wysokości obrotów i salda   50,00 zł 

15. Sporządzenie kopii:  za każdy   
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: dokument   

  a) z bieżącego roku kalendarzowego   20,00 zł 
  b) z lat poprzednich   20,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok 

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:     
  a) klient określi datę dokonania operacji   20,00 zł 
  b) klient nie określi daty dokonania operacji   30,00 zł 

16. Otwarcie akredytywy krajowej  za każdą dyspozycję, naliczana od kwoty 
dyspozycji od 0,5% - 2,00% 

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

naliczana od kwoty do wypłaty 

  

1) w przypadku podjęcia gotówki bez opłat 
2) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,10% - max 60,00 zł 

18. Egzekucja z rachunku:     
1) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu naliczana od kwoty  0,50% min  30,00 zł  
2) sporządzenie i wysłanie odpowiedzi do organu egzekucyjnego  za każdą odpowiedź 5,00 zł 

19. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) upomnienia z powodu przekroczenia salda za każde upomnienie 15,00 zł 

20. Usługa płatności masowych     
1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych  jednorazowo 50,00 zł 
2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny za każdą wpłatę, pobierana zbiorczo raz 

dziennie indywidualnie ustalana z klientem 

21. Realizacja zlecenia polecenia wypłaty za granicę 
za każdą dyspozycję zgodnie z taryfą prowizji i opłat SGB-Banku S.A. + opłata za 

pośrednictwo 10,00 zł. 

22. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 

23. Za usługę "Serwis SMS" miesięcznie 5,00 zł 

    

 
1)w przypadku klientów negocjujących indywidualne stawki, prowizja wynosi od 0,00% - 0,15% min. 0,00 zł do 5,00 zł   

 
2) stosuje się stawkę maksymalną z wyłączeniem klientów negocjujących indywidualne stawki taryfy  

 
3)przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce BS   

 
4)stosuje się stawkę maksymalną z wyłączeniem klientów którzy negocjowali indywidualne stawki prowizji; w tych przypadkach prowizja za każdy przelew z datą przyszłą (zlecenie stałe) równa jest wynegocjowanej 
stawce jak za przelew złożony za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 

 
5)opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS  
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Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych   

 

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 

  

1b. Rachunki rozliczeniowe – rolnicy 
 

  

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego:     
1) otwarcie rachunku: za każdy rachunek   

  - jednego rachunku bieżącego i pomocniczego   10,00 zł 
  - każdego następnego    5,00 zł 
 - Pakiet kurczak   0,00 zł 

2) prowadzenie rachunku bieżącego dla rolnika posiadającego 
gospodarstwo rolne o pow:  

miesięcznie, za każdy 
rachunek 

  

  - do 2 ha 3,00 zł 
  - powyżej 2 - 5 ha 7,00 zł 
  - powyżej 5 - 10 ha 13,00 zł 
  - powyżej 10 - 20 ha 18,00 zł 
  - powyżej 20 - 50 ha 23,00 zł 
  - powyżej 50 ha 25,00 zł 

   - dla rolnika zajmującego się drobiarstwem korzystającego z kredytów 
odnawialnych w rachunku bieżącym   

    (bez względu na powierzchnię gospodarstwa) 20,00 zł 
   - dla działów specjalnych produkcji rolnej  20,00 zł 
   - dla rolnika korzystającego z usługi bankowości elektronicznej 10,00 zł1) 
   - Pakiet kurczak - bez dostępu do bankowości elektronicznej 15,00 zł 

3) prowadzenie rach. pomocniczego dla rolnika posiadającego 
gospodarstwo rolne o pow:   

  - do 2 ha 3,00 zł 
  - powyżej 2 - 5 ha 7,00 zł 
  - powyżej 5 - 10 ha 13,00 zł 
  - powyżej 10 - 20 ha 18,00 zł 
  - powyżej 20 - 50 ha 23,00 zł 
  - powyżej 50 ha 25,00 zł 

   - dla rolnika zajmującego się drobiarstwem korzystającego z kredytów 
odnawialnych w rachunku bieżącym  

    (bez względu na powierzchnię gospodarstwa) 20,00 zł 
   - dla działów specjalnych produkcji rolnej  20,00 zł 
   - dla rolnika korzystającego z usługi bankowości elektronicznej   3,00 zł1) 
   - Pakiet kurczak - bez dostępu do bankowości elektronicznej   15,00 zł 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:  
naliczana od wpłacanej kwoty 

  
1) dokonywane w placówce BS bez prowizji 
2) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych BS2) bez prowizji 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce BS:     
1)  Pakiet kurczak - bez dostępu do bankowości elektronicznej naliczana od wypłacanej kwoty 0,00 - 0,05% 
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2) 

 
innego, niż wskazany w pkt. 1: 

 

naliczana od wypłacanej 
kwoty  

 
0,08% min. 1,50 zł 

 

4. Realizacja przelewów: za każdy   
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: przelew   

  a) złożonych w formie papierowej:     
  - na rachunki prowadzone w BS   bez opłat 

  - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS   3,50 zł – 5,00 zł3) 
  - na rachunki ZUS  

- na rachunki Urzędów Skarbowych 
  8,00 zł 

6,00 zł 
   - Pakiet kurczak - na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS   4,00 zł 
 - przelew ekspresowy EXPRESS ELIXIR do wysokości 20.000zł.  10,00 zł. 

  b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:     
  - na rachunki prowadzone w BS   bez opłat 
  - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS   0,40 zł - 1,00 zł3) 
  - na rachunki ZUS 

- na rachunki Urzędów Skarbowych 
- przelew ekspresowy EXPRESS ELIXIR do wysokości 20.000zł 

  0,40 zł - 1,00 zł3) 
2,00 zł 
6,00 zł. 

  c) realizowanych w systemie SORBNET4)   30,00 zł 
   6,00 zł. 

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie 
SORBNET) 

  20,00 zł 

5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym 
przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): 

  
  

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy   
  a) na rachunki prowadzone w BS przelew bez opłat 
  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS   2,00 zł 

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych 
kanałów dostępu: za każdy   

  a) na rachunki prowadzone w BS przelew bez opłat 
  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS   0,40 zł - 1,00 zł5) 
3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą   

  a) złożona w formie papierowej dyspozycję 1,00 zł 
  b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu   bez opłat 

4) odwołanie zlecenia stałego: za każdą   
  a) złożone w formie papierowej dyspozycję 2,50 zł 

  b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu   bez opłat 
6. Polecenie zapłaty:     

1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:     
  a) aktywacja usługi jednorazowo 50,00 zł 
  b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 2,00 zł 
  c) realizacja polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 2,00 zł 

2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:     
  a) realizacja polecenia zapłaty    2,00 zł 
  b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo 

aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty6) 
  

5,00 zł 

7. Realizacja zlecenia polecenia wypłaty za granicę za każdą dyspozycję 
zgodnie z taryfą prowizji i opłat SGB-Banku S.A. + opłata za pośrednictwo 10,00 zł. 
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8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania 
rachunkiem za każdą dyspozycję 5,00 zł 

9. Za zmianę karty wzorów podpisów za każdą dyspozycję 15,00 zł 
10. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego  za każdą dyspozycję  10,00 zł 

11. Wydanie książeczki czekowej  
 

za każdą dyspozycję  10,00 zł 

12. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i 
blankietów  za każdą dyspozycję 10,00 zł 

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

  a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS 
prowadzącej rachunek 

  bez opłat 

  b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego   bez opłat  
2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-

mail klienta 
  bez opłat 

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

1) z bieżącego roku kalendarzowego   30,00 zł 

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

15. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, prawidłowości 
obsługi oraz  wysokości obrotów i salda,                                                                                              za każde zaświadczenie 

40,00 zł 

  z wyjątkiem zaświadczenia wydanego w celu przedłożenia w 
ARiMR   20,00 zł 

16. Sporządzenie kopii:  za każdy   
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: dokument   

  a) z bieżącego roku kalendarzowego   20,00 zł. 

  b) z lat poprzednich   20,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok 

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:     
  a) klient określi datę dokonania operacji   20,00 zł 
  b) klient nie określi daty dokonania operacji   30,00 zł 

17. Otwarcie akredytywy krajowej  za każdą dyspozycję, 
naliczana od kwoty dyspozycji 0,50% - 2,00% 

18. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w 
kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem 
prowadzenia rachunku): naliczana od kwoty do wypłaty 

  

1) w przypadku podjęcia gotówki bez opłat 
2) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,10% max 60,00 zł 

19. Egzekucja z rachunku:     

1) Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 
takiego dokumentu naliczana od kwoty  0,50% min. 25,00 zł 

2) sporządzenie i wysłanie odpowiedzi do organu egzekucyjnego   za każdą odpowiedź 5,00 zł 

20. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) upomnienia z 
powodu przekroczenia salda za każde upomnienie 15,00 zł 

21. Zmiana pakietu (w przypadku wyboru pakietu z niższą opłatą za 
prowadzenie rachunku) za każdą zmianę 50,00 zł. 

22. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 



24 
 

23. Opłata za usługę "Serwis SMS": miesięcznie   

1) Pakiet kurczak   2,00 zł 

2) inny, niż wskazany w pkt. 1)   3,50 zł 

    

 

 

 
 

  

 
1)abonament za korzystanie z e-bank bez względu na wielkość i rodzaj gospodarstwa  

 
2)z chwilą wprowadzenia takiej możliwości w BS   

 
3)stosuje się stawkę maksymalną z wyłączeniem klientów negocjujących indywidualne stawki taryfy 

 
4)przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce BS    

 

5)stosuje się stawkę maksymalną z wyłączeniem klientów którzy negocjowali indywidualne stawki prowizji; w tych przypadkach prowizja za każdy przelew z datą przyszłą (zlecenie stałe) równa 
jest wynegocjowanej stawce jak za przelew złożony za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 

 
6)opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS  

 

Rachunek VAT – wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT*) 
 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:      

1) otwarcie rachunku - bez opłat 
2) prowadzenie rachunku - bez opłat 

2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda  za każde zaświadczenie 40,00 zł 
3. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT: za każde zestawienie   

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

4. Sporządzenie kopii: za każdy dokument   

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:   

 
 

2) 
 

a) z bieżącego roku kalendarzowego 
b) z lat poprzednich 
 
pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: 
a) klient określi datę dokonania operacji 
b) klient nie określi daty dokonania operacji 

 
 
 
 
 

20,00 zł 
20,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok 

 
 

20,00 zł 
30,00 zł 

5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego - bez opłat 
 

*) Opłaty za realizację dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokość opłat jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego dla którego 

prowadzony jest rachunek VAT. 
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 Aplikacja mobilna „ Portfel SGB” 

1 Uruchomienie aplikacji jednorazowo bez opłat 

2 Użytkowanie aplikacji miesięcznie bez opłat 

Instrumenty płatnicze dla klientów instytucjonalnych. 

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Płatności mobilne BLIK 

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł 

3. Opłata za wypłatę gotówki:     

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków 
spółdzielczych10) 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

0,00 zł 

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

3) w bankomatach za granicą   nie dotyczy  

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

rozliczenia operacji 
0,00 zł 

5. Krajowa transakcja płatnicza 
za każdą transakcję, 

pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

bez opłat 

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każda zmianę limitu bez opłat 
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Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych 

Rachunki lokat terminowych      

  
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA    

1. 
Otwarcie rachunku:         

1) 
lokaty terminowej – bez usługi bankowości elektronicznej - bez opłat    

2) 
lokaty terminowej -  z usługą bankowości elektronicznej - bez opłat    

2. 
Prowadzenie rachunku:        

1) 
lokaty terminowej – bez usługi bankowości elektronicznej - bez opłat    

2) 
lokaty terminowej -  z usługą bankowości elektronicznej - bez opłat    

3. 
Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat    

4. 
Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat    

5. 
Realizacja przelewów: za każdy przelew      

1) 
w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł 

       

  a) na rachunki prowadzone w BS   bez opłat    

  
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS 

  4,00 zł    

  c) realizowanych w systemie SORBNET1)   30,00 zł    

 d) przelew ekspresowy EXPRESS ELIXIR w placówce Banku do wysokości 20.000zł.  10,00 zł.    

2) 
w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)   

20,00 zł    

3) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (zerwanie lokaty 
terminowej)   

bez opłat    

6. 
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda  za każde zaświadczenie 30,00 zł    

7. 
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem: za każdą dyspozycję      

1) 
lokaty terminowej  5,00 zł    

8. 
Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej  za każdą dyspozycję 5,00 zł    
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9. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym 
rachunku: za każde zestawienie      

1) 
lokaty terminowej   25,00 zł    

10. 
Egzekucja z rachunku:        

1) 
realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu naliczana od kwoty  0,50% min  25,00 zł     

2) 
sporządzenie i wysłanie odpowiedzi do organu egzekucyjnego  za każdą odpowiedź 5,00 zł    

    
   

 1)przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce BS   
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Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej       

     

  Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca      

Rachunki rozliczeniowe     Rachunki 
rolnicze 

     

1. 
 

1)  
 

2) 
 

3) 
 

 

Usługa bankowości elektronicznej : 
 
z autoryzacją poprzez token sprzętowy*  

 
z autoryzacją poprzez token mobilny* 
 
z autoryzacją poprzez hasła SMS  
 
 

miesięcznie 

 

3,50 zł 

3,50 zł 

bez opłat 

 

3,50 zł 

3,50 zł 

bez opłat 

     

  

   
       

2. Opłata za: 
za każdy token:          

1) użytkowanie tokena sprzętowego (w tym wznowienie1)) oraz tokena mobilnego miesięcznie bez opłat bez opłat      

2) 
 
 

3) 

 

przygotowanie i wydanie wznowionego tokena sprzętowego 
 
 
wydanie  środka dostępu kolejnemu użytkownikowi 
 

 

jednorazowo 

jednorazowo 

15,00 zł 

15.00 zł 

15,00 zł 

15,00 zł 

     

4) wydanie tokena sprzętowego w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta lub 
 za każdy token  220,00 zł 220,00 zł       

  użytkowanego krócej niż 1 rok 
        

5) zastrzeżenie tokena w tym również tokena mobilnego 
 za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł      

3. Opłata za użytkowanie karty chipowej: 
za każdą kartę          

1) wydanie dwóch pierwszych kart chipowych 
  bez opłat bez opłat      

2) wydanie kolejnej karty chipowej  
  200,00 zł 200,00 zł      

3) wznowienie karty chipowej1) 
  10,00 zł 10,00 zł      

4) zastrzeżenie karty chipowej 
  10,00 zł 10,00 zł      

5) zmiana uprawnień zawartych w karcie chipowej 
  10,00 zł 10,00 zł      

4. Wygenerowanie i przesłanie nowego numeru PIN do karty chipowej (w tym przy wznowieniu karty 
chipowej) za każdy numer 5,00 zł 5,00 zł      
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5. Opłata za wydanie czytnika do kart chipowych: 
za każdy czytnik          

1) pierwszego 
  bez opłat bez opłat      

2) kolejnego  
  200,00 zł 200,00 zł      

6. Wprowadzenie użytkownika bez prawa do podpisu 
za każdą dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł      

7. Opłata za przekazywanie haseł SMS 
za każdy SMS  0,37 zł 0,37 zł      

8. Wykonanie na wniosek klienta: 
za każdą dyspozycję          

1) zablokowanie kanału dostępu 
  15,00 zł 15,00 zł      

2) odblokowanie kanału dostępu 
  15,00 zł 15,00 zł      

3) odblokowanie indywidualnego hasła 
  15,00 zł 15,00 zł      

4) ponowne przesłanie identyfikatora ID 
za każdą przesyłkę 15,00 zł 15,00 zł      

9. 
Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta: za każdą przesyłkę          

1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru 
  bez opłat bez opłat      

2) za pośrednictwem firmy kurierskiej 
  25,00 zł 25,00 zł      

3) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru 
  25,00 zł 25,00 zł      

     
     

 
1)Użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token/kartę chipową, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności nie złoży w BS oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia.      

            *w przypadku posiadania kilku rachunków bieżących, opłata pobierana będzie przy pierwszym założonym rachunku. Opłaty obowiązują dla nowych założonych rachunków oraz  
             wznowionych środków dostępu od 01.03.2019r. 
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Rozdział 4. Karty płatnicze 

Karty wydane do rachunku bieżącego lub pomocniczego (debetowe)     
 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA  

Mastercard Business* Visa Business**  

1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego dla: 
za każdą kartę 

  
  

   

1) Rolnika indywidualnego:     
  

15,00 zł 

 
15,00 zł 

  
 
 
 
 

25,00 zł 
 

25,00 zł 

   

  a) pierwszej   15,00 zł  

  b) kolejnej   15,00 zł  

2) Innego, niż wskazany w pkt 1)    
 
  

 

  a) pierwszej   25,00 zł  

  b) kolejnej   25,00 zł  

2. 
 

1) 
 

2) 

Wydanie: 
 
duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 
 
nowej karty w miejsce utraconej 

za każdą kartę 

  
 
 

20,00 zł  

 
 
 

20,00 zł  

 

 

 
  40,00 zł 

 
40,00 zł  

 
 

    

3. Użytkowanie karty: 
miesięcznie 

  
  

3,50 zł 
3,50 zł 

   

1) rolnik indywidualny   3,50 zł  

2) inny, niż wskazany w pkt 1)   3,50 zł  

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat  

5. 
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany 10,00 zł 

 10,00 zł  
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6. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

  
bez opłat 

 
4,50 zł 

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

   

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

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

1,50 zł  

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 

naliczana od wypłacanej kwoty 

3% min. 3,50 zł  

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)1) 3% min. 10,00 zł  

5) w bankomatach za granicą 3% min. 10,00 zł  

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

dniu rozliczenia operacji 1,50 zł 1,50 zł  

8. Wydanie pierwszego numeru PIN 
za każdy numer PIN 

6,00 zł 6,00 zł  

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

10. Zmiana PIN w bankomatach: 
za każdą zmianę  

4,50 zł 
7,00 zł 

   

1) 
banków SGB 

 
6,00 zł  

2) 
innych, niż wskazane w pkt 1 

 
7,00 zł  

11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
za każde sprawdzenie   

     

1) 
banków SGB 

 

bez opłat 
1,00 zł 

bez opłat  

2) 
innych, niż wskazane w pkt 1 

 
1,00 zł  

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

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

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

15. Transakcje bezgotówkowe - 
bez opłat bez opłat  

16. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN3) 
naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 
bez opłat 3% 
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Karty przedpłacone 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
Karta bez funkcji zbliżeniowej: 

 

 

Mastercard 
 

 

1. Wydanie karty i numeru PIN 
za każdą kartę 

25,00 zł  

 

2. Zmiana PIN w bankomatach: 

za każdą zmianę 

   

 

1) banków SGB 4,50 zł  

 

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

 

3. Wydanie nowego numeru PIN 
za każdy numer PIN 

6,00 zł  

 

4. Opłata za wypłatę gotówki: 
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 
   

 

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

 

2) 
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1) 5,00 zł  

 

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 
5,00 zł  

 

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)1) 

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

 

5) 
w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł  

 

  
 

   
 

Karty świadczeniowe       
 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
Karta bez funkcji zbliżeniowej: 

 

 

Mastercard 
 

 

1. Wydanie karty i PIN 
za każdą kartę 

wg indywidualnie uzgodnionych stawek  

 

2. Zasilenie rachunku karty 
za każdą dyspozycję 

wg indywidualnie uzgodnionych stawek  

 

3. Wydanie nowego numeru PIN 
za każdy numer PIN 

6,00 zł  

 

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat  

 

5. Użytkowanie karty miesięcznie wg indywidualnie uzgodnionych stawek  
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6. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB 
- 

bez opłat  

 

7. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji  

 

            
 

Karty charge     
 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Karty bez funkcji zbliżeniowej:  

 

Mastercard Business Mastercard 
Business Gold  

 

1. Wydanie karty dla posiadacza rachunku prowadzonego dla: 
za każdą kartę 

     

 

1) Rolnika indywidualnego:     
   

 

  a) pierwszej   80,00 zł 
350,00 zł  

 

  b) kolejnej   70,00 zł 
350,00 zł  

 

2) Innego, niż wskazany w pkt 1)     
   

 

  a) pierwszej   80,00 zł 
350,00 zł  

 

  b) kolejnej   70,00 zł 
350,00 zł  

 

2. Wydanie: 
za każdą kartę 

     

 

1) 
duplikatu karty w przypadku uszkodzenia   20,00 zł 20,00 zł  

 

2) 
nowej karty w miejsce utraconej   70,00 zł 300,00 zł  

 

3. Wznowienie karty dla posiadacza rachunku prowadzonego dla: 
za każdą kartę 

  
   

 

1) Rolnika indywidualnego   40,00 zł 350,00 zł 
 

 

2) Innego, niż wskazany w pkt 1)   40,00 zł 350,00 zł 
 

 

4. Zastrzeżenie karty 
- bez opłat bez opłat  

 

5. Użytkowanie karty 
- bez opłat bez opłat  

 

6. 
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta za każdą zmianę 

5,00 zł 5,00 zł  

 

7. 
Opłata za wypłatę gotówki: 

naliczana od wypłacanej kwoty, 
pobierana w dniu rozliczenia      
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1) 
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 

operacji 
2,00% 2,00%  

 

2) 
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1) 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł  

 

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

 

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)1) 
3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł  

 

5) 
w bankomatach za granicą 

3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł  

 

8. 
Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 

6,00 zł 6,00 zł  

 

9. 
Wydanie nowego numeru PIN 

za każdy numer PIN 
6,00 zł 6,00 zł  

 

10. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę    
 

 

1) 
banków SGB   4,50 zł 4,50 zł 

 

 

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

 

 

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

 

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 
za każde zestawienie 

5,00 zł 5,00 zł  

 

13. 
Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki BS po upływie terminu 

50,00 zł 50,00 zł  

 

14. Transakcje bezgotówkowe 
- 

bez opłat bez opłat  

 

15. 
Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki: miesięcznie, naliczana od kwoty 

transakcji wykonanych w 
poprzednim cyklu 
rozliczeniowym 

     

 

1) w kraju   
1% 1%  

 

2) za granicą  1% 1% 
 

 

16. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia  
naliczana w dniu rozliczenia, 

pobierana po wpływie środków 
na rachunek 

50,00 zł 100,00 zł 
 

 

17. 
Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w 
umowie o kartę 

za każde upomnienie/wezwanie 10,00 zł 10,00 zł 
 

 

18. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę 

równowartość w 
złotych 150 USD2) 

plus koszty 
operacyjne 
Mastercard  

równowartość 
w złotych 150 

USD2) plus 
koszty 

operacyjne 
Mastercard   

 

19. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę 

równowartość w 
złotych 95 USD2) plus 

koszty operacyjne 
Mastercard  

równowartość 
w złotych 95 
USD2) plus 

koszty 
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operacyjne 
Mastercard  

       

 
Karty kredytowe  

    

  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
Karta z funkcją zbliżeniową   

Mastercard Business2a)   

1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej) za każdą kartę 75,00 zł   

2. Użytkowanie karty (po pierwszym roku użytkowania) 
rocznie, z góry za każdy rok 
ważności karty (pierwszej i 

wznowionej) 
75,00 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 25,00 zł   

5. 
Wznowienie karty 

- 75,00 zł   

6. 
 
Zastrzeżenie karty 
 

- bez opłat 
 

 

7. Opłata za wypłatę gotówki: 

naliczana od wypłacanej kwoty, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

   

 

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 
4% min. 10,00 zł  

 

2) 
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1) 4% min. 10,00 zł  

 

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 
4% min. 10,00 zł  

 

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)1) 
4% min. 10,00 zł  

 

5) w bankomatach za granicą 
4% min. 10,00 zł  

 

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

 

9. Wdanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 
 

 

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

 

11. 
Zmiana limitu kredytowego 

- bez opłat 
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12. Minimalna kwota do zapłaty 
naliczana zgodnie z 

regulaminem funkcjonowania 
kart kredytowych i umową 

5% min. 50,00 zł 
 

 

13. 
Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w 
umowie o kartę 

za każde upomnienie/wezwanie 20,00 zł 
 

 

14. 
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 

za każde zestawienie 5,00 zł 
 

 

      
 

 

* stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Mastercard Business PayPass 
** Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwą Visa Business Electron payWave oraz dla kart Visa Business wznowionych w miejsce ww. kart. 
   

 

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

    
 

 2)określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności    
 

 
2a)Opłaty obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Mastercard Business bez funkcji zbliżeniowej oraz kart zbliżeniowych Mastercard Business wznowionych w 
miejsce ww. kart. 
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Rozdział 5. Kredyty i pożyczki dla klientów instytucjonalnych 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA tryb pobierania 
  

1. Opłata wstępna (aplikacyjna)    
– za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu/przedłużenie okresu kredytowania, 
z wyjątkiem kredytów z dopłatą ARiMR, naliczana od kwoty,której dotyczy wniosek, 
płatna jednorazowo najpóźniej w dniu udzielenia kredytu/przedłużenia okresu 
kredytowania, 
– w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy 
kredytu opłata nie podlega zwrotowi, 
– opłata nie jest pobierana od kredytów konsorcjalnych, w których Bank jest 
uczestnikiem konsorcjum. 

  

1.1 
od kredytu w kwocie do kwoty 5.000 zł 

35,00 zł.   

1.2 
od kredytu w kwocie od kwoty 5.001 zł do 30.000 zł 

50,00 zł.   

1.3 
od kredytu w kwocie powyżej  30.000 zł. 

0,15%   

  
  1) dla rolników indywidualnych 

nie więcej niż 299,00 zł.   

  
  2) dla pozostałych podmiotów 

nie więcej niż 499,00 zł.   

2. Prowizja przygotowawcza: x – naliczana od kwoty przyznanego kredytu/pożyczki, od kwoty odnowienia kredytu lub 
kwoty zwiększającej wysokość przyznanego limitu kredytu (dotyczy kredytów 
odnawialnych w  RB), kwoty dla której przedłużany jest okres kredytowania, płatna 
jednorazowo, przed lub przy uruchomieniu kredytu/ pożyczki. 
  

  

2.1 
kredyty obrotowe 0,40% - 2,80% 

  

  
   1) na hektary 0,90% - 2,50% 

  

  
   2) z okresem spłaty do 8 miesięcy (inne niż w poz. na hektary i „Od ręki”) 0,40% - 1,80% 

  

  
   3) Pakiet kurczak:    do 12 miesięcy 0,90% - 1,90% 

  

  
                                       do 24 miesięcy 0,90% - 2,10% 

  

 

4) gospodarski „Od ręki” 0,90% - 1,80% 
  

2.2 
kredyty preferencyjne: x 

  

 

1) Na zakup środków do produkcji rolnej ( KSP ) 1,50% 
  

 
2)Kredyty z dopłatą ze środków ARiMR oraz częściową spłatą kapitału ze środków     
ARiMR udzielone od 12.07.2017 roku 1,50% - 2,00% 

  

2.3 
kredyty odnawialne (w rachunku bieżącym, rewolwingowe)  0,40% - 2,80%  

  

  
1) Pakiet kurczak:    do 12 miesięcy 0,90% - 1,90% 

  

  
do 24 miesięcy 1,20% - 2,30% 
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2.4 
kredyty inwestycyjne  0,40% - 2,80% 

  

  
  1) na „Rozwój Rolnictwa”  0,40% - 2,30% 

  

  
  2) Unijne SGB 0,40% - 2,40% 

  

  
  g) kredyty z EFRWP  0,40% - 2,00 % 

  

2.5 
kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego negocjowane indywidualnie 

  

3. Pozostałe 
  

    

3.1 
 Prowizja z tytułu gotowości (od niewykorzystanej części kredytu odnawialnego) 

0,00% - 4,00% 
 naliczana w stosunku rocznym od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do  
dyspozycji, a kredytem wykorzystanym, za każdy dzień niewykorzystania, najpóźniej 
jednak wraz z ostatnią ratą spłaty kredytu. 

  

  
  1) kredyty oprocentowane od górnej stawki do 1/4 przedziału określonego w uchwale 
Zarządu w sprawie oprocentowania kredytu odnawialnego na dzień 
zawarcia/odnowienia umowy 0,00% 

  

  
  2) pozostałe oraz kredyty o których mowa w pkt. 1) indywidualnie negocjowane 0,00% - 4,00% 

  

 
3.2 

Prowizja z tytułu gotowości (od niewykorzystanej części kredytu 
nieodnawialnego) 0,5% - 1,0% 

naliczana w stosunku rocznym od kwoty niewykorzystanego kredytu postawionego do 
dyspozycji kredytobiorcy , za ilość dni, w których Bank pozostawał w gotowości do 
wypłaty kredytu w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu, płatna w dniu 
wykorzystania niewykorzystanej kwoty kredytu, najpóźniej jednak wraz z ostatnią ratą 
spłaty kredytu, z wyłączeniem kredytów preferencyjnych, o których mowa w pkt 2.2”. 

  

3.3 
 Prowizja rekompensacyjna 0,00% liczona od kwoty spłaconej przedterminowo, dotyczy kredytów nieodnawialnych 

  

3.4 
Prowizja za administrowanie x 

od kredytów udzielonych na okres powyżej 3 lat, należna za każdy rozpoczęty miesiąc 
wg podanej stawki, pobierana kwartalnie (w terminie do ostatniego roboczego dnia 
każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy,  począwszy od pierwszego 
miesiąca po wypłacie ostatniej transzy kredytu w  przypadku  kredytów, o których mowa 
w pkt. 2) za każdy miesiąc trwania kredytu;  

  

  
  1) kredyty z dopłatą ze środków ARiMR udzielone od dnia 18.09.2012 roku 

0,01% - 0,02%  
  

    2) kredyty z dopłatą ze środków ARiMR udzielane w  konsorcjum bankowym z 
wyłączeniem konsorcjum zawieranego na mocy pełnomocnictw, udzielane do 
31.12.2014r. 0,01% - 0,03% 

  

  
 3) kredyty z dopłatą ARiMR, udzielane od 01.01.2015  

0,00% 
  

  
  4) pozostałe  6,50 zł. 

  

  
  5) kredyty obrotowe – gospodarski "Od ręki"  0,08% 

liczona od kwoty kredytu z umowy, należna za każdy rozpoczęty miesiąc wg   

  
    

podanej stawki, pobierana kwartalnie (w terminie do ostatniego roboczego dnia   

  
    

każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy) - udzielone od 26.01.2018 r.   

3.5 
Opłata za przechowywanie weksla w depozycie x 

za każdy weksel 

  

  
  1) za okres do 1 roku włącznie 12,00 zł. 
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  2) za okres powyżej 1 roku  15,00 zł. 

  

3.6 
Za obsługę weksli - przedstawienie weksli do zapłaty, inkaso weksli itp.  40,00 zł. za każdą czynność 

  

3.7 
Za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia 80,00 zł. za każdy weksel 

  

3.8 
Za wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia/ opinii bankowej o kliencie x 

za każdy egzemplarz zaświadczenia/ opinii, wydawane na wniosek klienta 

  

  
  1) dla rolników indywidualnych 70,00 zł 

  

  
  2) dla pozostałych podmiotów 100,00 zł 

  

3.9 
Za wydanie odpisu umowy o kredyt 20,00 zł. za każdy odpis umowy 

  

3.10 
Za czynności związane z zabezpieczeniem  kredytu 

x 
za ustanowienie, zmianę, zwolnienie zabezpieczenia, pobierana od każdej formy 
prawnej zabezpieczenia odrębnie 

  

    1) zabezpieczenie wekslowe z wyłączeniem weksla własnego in blanco kredytobiorcy, 
cesja, przewłaszczenie, zastaw zwykły, blokada, kaucja,  30,00 zł. 

  

  
2) pozostałe zabezpieczenia (m.in.. hipoteka, zastaw rejestrowy)  

45,00 zł. 
  

3.11 Za  przesunięcie terminu spłaty kredytu (prolongata), restrukturyzację zadłużenia  0,05% - 1,50% nie mniej niż 
60,00 zł. 

od kwoty prolongowanej/ restrukturyzowanej, z wyłączeniem kredytów których źródłem 
spłaty są dotacje unijne 

  

  
  1) prolongata techniczna 100,00 zł. 

  

  
  2) dla jednostek samorządu terytorialnego negocjowane indywidualnie 

  

3.12 
Za wydanie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej (zdolności kredytowej) 50,00 zł.  - 150 zł. 

za każdą ocenę, wydawana na wniosek klienta   

3.13 
Za przygotowanie i wysłanie do dłużnika (kredytobiorcy, poręczyciela, i in.) x 

za każde pismo    

  
  1) upomnienia/ monitu  -  pierwszy monit  15,00 zł dot. powstałego zadłużenia przeterminowanego, wysłane listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru 
  

  
  2) wezwania do zapłaty - kolejne monity 20,00 zł gdy zadłużenie przeterminowanego trwa mimo wysłania wcześniejszych monitów, 

wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 
  

  
  3) wysłanie wezwania o wykonanie postanowień umowy kredytowej   6,10 zł wysłane listem zwykłym    

3.14 
Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki/lokalu mieszkalnego 150,00 zł 

   

3.15 
Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie/ przystąpienie do długu   0,10% nie więcej niż 300 zł 

za każdy wniosek   

3.16 
Za zmianę warunków umowy kredytowej (aneks) na wniosek kredytobiorcy z 
wyjątkiem prolongaty:   

za każdy aneks 

  

  
 1) dla jednostki samorządu terytorialnego negocjowana indywidualnie 

  

  
  2) dla pozostałych podmiotów 100,00 zł. - 1000,00 zł. 
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3.17 Za wydanie promesy kredytowej 0,02% nie mniej niż 150 zł.  za każdą promesę   

  1) do kredytu technologicznego 0,05% nie mniej niż 300 zł. za każdą promesę   

3.18 
Prowizja za udzielenie informacji bankowi na podst. art. 105 ust. 1 pkt. 1 Prawa 
Bankowego 30,00 zł 

z wyjątkiem: Banku Zrzeszającego i banków zrzeszonych w SGB.(za każde udzielenie 
informacji) 

  

3.19 Sporządzenie wyceny nieruchomości dłużnika cena według faktury za każdy operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę na 
zlecenie Banku 

  

3.20 
Interwencyjna wizyta bezpośrednia u klienta 50,00 zł 

za każdą wizytę w związku z brakiem wykonania przez klienta umowy kredytowej   

3.21 
Za czynności związane z objęciem kredytu, gwarancją w ramach portfelowej linii 
gwarancyjnej  0,05% nie mniej niż 50,00 zł. 

za każdy rok   

3.22 
Inne czynności wykonywane na życzenie kredytobiorcy lub za kredytobiorcę min. 20,00 zł. 

za każdą czynność   

  
 

   

 

Rozdział 6. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale dla klientów instytucjonalnych 
  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI stawka tryb pobierania 

1. Prowizja wstępna 

min.100,00 zł., max. 2000,00 zł. 

za rozpatrzenie zlecenia udzielenia limitu, wystawienia gwarancji/ regwarancji, 
poręczenia, promesy wystawienia gwarancji/regwarancji, w zależności od kwoty 
wnioskowanej, płatna w dniu złożenia zlecenia (w razie odmowy wystawienia 
gwarancji/regwarancji lub rezygnacji zleceniodawcy, prowizja nie podlega zwrotowi) 

2. Prowizja za wystawienie 

0,96% - 3,60% rocznie 

z tytułu wystawienia gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu, pobierana od kwoty 
czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu, naliczana i płatna z góry w 
pierwszym dniu okresu prowizyjnego (ustala się miesięczne lub kwartalne okresy 
prowizyjne) 

3. Z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, poręczenia, regwarancji 0,05% - 3% za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji 
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Dział IV. Pozostałe opłaty 
 

Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 
 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA  

1. 
Wpłaty gotówkowe: 

naliczana od wpłacanej kwoty 
   

1) 
na rachunki prowadzone w  BS (z wyłączeniem wpłat z tytułu opłat za wywóz nieczystości z pojemników) bez prowizji  

2) 
na rachunki prowadzone w bankach innych, niż wskazane w pkt 1    0,80%min. 3,50 zł  

3) 
na rachunki KRUS za sztukę 0,50%  min. 3,50 zł  

4) 
na podstawie faktury za gaz za sztukę 3,00 zł  

5) 
na rachunki PZU za sztukę 3,00 zł  

6) 
abonament RTV za sztukę 2,00 zł  

7) 
na rzecz TP S.A  i  Orange Polska S.A. za sztukę  3,00 zł  

8) 
na podstawie faktury za energię elektryczną za sztukę  3,00 zł  

9) 
za wywóz nieczystości z pojemników za sztukę 0,90 zł  

10) 
Powiat Ostrowski – Wydział Komunikacji - wg umowy  

11) 
Zakład Usług Komunalnych Odolanów - wg umowy  

12) 
ZSM Krotoszyn - wg umowy  

13) 
wpłaty na działalność pożytku publicznego  - bez prowizji  

14) 
Opłata za przekazy Western Union 

naliczana od wpłacanej kwoty Tabela opłat Western Union 

 

  
   

2. 
Wypłaty gotówkowe: naliczana od     

1) 
z rachunku zleceń do wypłaty, z wyjątkiem wypłat z tytułu wynagrodzeń wypłacanej kwoty 0,50% min. 3,50 zł1) max 50,00 zł  

  
    

 
a. od wypłat do kwoty 3,50 zł. pobiera się opłatę w wysokości wypłacanej kwoty    
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Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych 
 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA  

1. Przyjęcie depozytu do przechowania: klucze, papiery wartościowe (w tym bony oszczędnościowe, akcje 
i obligacje) po wykonaniu operacji 30,00 zł  

2. 
Przechowywanie depozytu (od każdego depozytu):  

miesięcznie 

   

1) 
wartościowego w postaci bonu oszczędnościowego, akcji, obligacji, itp.. 5,00 zł  

2) 
duplikatów kluczy jednostek – posiadaczy rachunków bankowych od każdego posiadacza 4,00 zł  

  Uwaga: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu, np. przez instytucje wymiaru 
sprawiedliwości, urzędy celne, albo na zabezpieczenie kredytu    

 
 
 
 
 
 
Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe 

  

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 
1. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na 

podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1, pkt 1a i pkt 1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.): 

za każde przekazanie 

  

1) w jednej placówce BS 50,00 zł 
2) w każdej następnej placówce BS 20,00 zł 
  Uwaga: Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności.   
  Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. 

zm.)   

2. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową (sądom za poszukiwanie rachunków w sprawach 
cywilnych o podział majątku wspólnego małżonków oraz o spadek; organom skarbowym; osobom fizycznym dysponującym postanowieniem 
sądu o nabyciu spadku po osobie, na której nazwisko poszukuje się rachunku): 

za każde przekazanie   

1) w jednej placówce BS   40,00 zł 
2) w każdej następnej placówce BS   15,00 zł 
3. Korzystanie z wrzutni nocnej przez posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych miesięcznie 0,00 zł – 300,001) zł 
4. 

Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia, sortowania lub paczkowania naliczana od wymienianej 
kwoty 0,4% 

  Uwaga: w sytuacjach uzasadnionych rachunkiem ekonomicznym dla klientów instytucjonalnych możliwe podwyższenie prowizji     
5. Za zastrzeżenie dokumentu tożsamości za każde zastrzeżenie 20,00 zł 
6. Opłata za odzyskanie środków wskutek podania błędnego identyfikatora na zleceniu płatniczym (na wniosek klienta) za każdy pozytywnie 

załatwiony wniosek   
0,50% odzyskanej kwoty, nie 

mniej niż 20,00 zł  

7. Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny za każdą zbiorczą informację 50,00 zł 
  do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c.     
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8. Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym mowa w ust. 7. za każde udzielenie 
informacji 

6,20 zł                                                
(koszt listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru wg 
Cennika Usług Pocztowych 

Poczta Polska S.A.) 

    

 1) wg indywidualnych uzgodnień   

 

 

Dział V.  Waluty wymienialne 

  

Waluty wymienialne    

  
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA   

  
Skup i sprzedaż wartości dewizowych     

1. 
Skup i sprzedaż walut obcych bez prowizji   

2. Realizacja poleceń wypłaty z zagranicy lub z innych banków w kraju na rachunki bankowe klientów banku i zrzeszonych banków 
spółdzielczych bez prowizji   

3. Realizacja poleceń wypłaty za granicę lub do innych banków w kraju 
zgodnie z taryfą prowizji i opłat SGB-Banku S.A. + opłata 

za pośrednictwo 10,00 zł 
  

  
Rachunki walutowe     

1. 
Otwarcie rachunku bez prowizji   

2. 
Prowadzenie rachunku:     

1) 
osoby fizyczne bez prowizji   

2) 
podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne 15,00 zł   

3. 
Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwa, adres) 

bez prowizji   

4. Ustanowienie, zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  bez prowizji   

5. 
Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku 

15,00 zł   

6. Operacje gotówkowe:     



44 
 

1) 
osoby fizyczne: 

    

  
1. wpłata 

bez prowizji   

  
2. wypłata: 

    

  
   a) w miesiącu do kwoty 5.000 EUR, 5.000 USD lub 5.000 GBP (włącznie) 

bez prowizji   

  
   b) powyżej kwoty wskazanej w ppkt. a) 

0,35%   

2) 
podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne:     

  
1. wpłata 0,50%  min  5,00 zł    

  
2. wypłata: 0,50%  min  5,00 zł    

  
UWAGA! Nie dotyczy operacji na rachunkach lokat terminowych     

7. 
Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości 5.000 euro) 0,30%   

8. 
Dyspozycja na wypadek śmierci (zmiana dyspozycji, odwołanie dyspozycji) 20, 00 zł.   

9. 
Sporządzenie wyciągów bankowych bez prowizji   

10. Przekazywanie pocztą wyciągów bankowych (raz w miesiącu) 
bez prowizji   

  
Zlecenia różne     

  W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych Bank pobiera prowizje i koszty pobrane przez bank zagraniczny, pośredniczący przy 
wykonaniu zlecenia klienta     

1. 
Skargi i zażalenia bez prowizji   

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

100,00 zł   

3. Telefoniczne udzielenie informacji na hasło o stanie rachunku (miesięcznie) 10,00 zł 
  

4. Opłata za usługę "Serwis SMS" (miesięcznie):   
  

1) osoby fizyczne 2,50 zł 
  

2) rolnicy 3,50 zł 
  

3) podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne 5,00 zł 
  

5. Inne: kurier na życzenie klienta zgodnie z fakturą 
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W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczania równowartości PLN Bank stosuje kursy średnie NBP z dnia transakcji. 
  

 
 
 

 Karty płatnicze wydane do rachunków prowadzonych w walutach obcych dla rachunków ROR oraz   
 podmiotów gospodarczych 

  

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania 
opłaty 

Karta z funkcja zbliżeniową MasterCard do rachunków 
w EUR/GBP/USD stawki w walucie rachunku 

1. Użytkowanie karty: miesięcznie za każdą 
kartę 

  

1) osoby fizyczne   1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP  

2) podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne   1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP  
2. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

  
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1) 1 EUR, 1 USD, 1 GBP 
3) w bankomatach 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)10) naliczana od 

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

5) w bankomatach za granicą 3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

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

0.5 EUR, 0,5 USD, 0,5 GBP 

4. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP  
5. 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 
6. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie   
1) sieci SGB   0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP 
2) innych, niż wskazane w pkt 1   1 EUR, 1 USD, 1 GBP 

7. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie   
1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty   0,50 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP  
2) w formie elektronicznej   bez opłat 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 


