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TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SIEDLCU 

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

 

 

 

 

 

Siedlec, dnia 20.03.2023r. 



 

Rozdział I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE /w PLN i walucie/ 
Lp Wyszczególnienie czynności stawka obowiązująca 

 
1. Otwarcie  rachunku: bez opłat  

2. Prowadzenie rachunku ROR m-cznie: 6,00 zł  

  2.1 
  
  
  

JUNIOR /do 25r./ 
bez opłat 

 

  SENIOR /emeryt, rencista/:  

  a/ do         6 m-cy bez opłat  

  b/ powyżej 6 m-cy 2,00 zł  

  2.2 Zasiłki  2,00 zł  

3. Wpłaty / Wypłaty gotówkowe na rachunek ROR bez opłat  

4. Polecenie przelewu:    

  4.1 
  
  
  
  
  
  
  

złożonych w formie papierowej:    

  a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

  b/ na rachunki prowadzone w innych bankach 4,00 zł  

  - z rachunku SENIOR 2,00 zł  

  - US 5,00 zł  

  c/ na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie Expres Elixir i 
Blue Cash 10,00 zł 

 

   

  d/ na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie SORBNET 
30,00 zł  

  4.2 
  

złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:    

  a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  



 

  
  
  

  
  
  

b/ na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł  

c/ na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie Blue Cash, 
Expres Elixir 

10,00 zł  

d/ na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł  

5. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Zlecenie stałe:   

5.1 
  
  

realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:  

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

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

5.2 
  
  

realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:  

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

b/ na rachunki prowadzone w innych bankach  1,00 zł  

5.3 
  
  

modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:  

a/  złożona w formie papierowej 5,00 zł  

b/  złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat  

5.4 
  
  

odwołanie zlecenia stałego:  

a/ złożona w formie papierowej 5,00 zł  

b/ złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej  bez opłat  

6. Polecenie zapłaty:  

6.1 złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 10,00 zł  

6.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika, odmowa wykonania polecenia zapłaty z 
tytułu braku środków na rachunku płatnika 2,00 zł  



 

6.3 odwołanie przez klienta polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody  5,00 zł  

7. Ustanowienie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  
20,00 zł  

8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego bez opłat  

9. Sporządzenie historii operacji na rachunku na wniosek klienta:  

9.1. z bieżącego roku kalendarzowego 30,00 zł  

9.2. z lat poprzednich 50,00 zł  

10. Sporządzenie kopii:   

10.1 wyciągu bankowego  10,00 zł  

10.2 
  
  

pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:    

a/ klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł  

b/ klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł  

11. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda 30,00 zł  

12. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku wkładem na wypadek 
śmierci  20,00 zł  

13. Realizacja dyspozycji spadkobierców /od każdego spadkobiercy/ 30,00 zł  

14. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty  10,00 zł  

15. Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z 
powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego 
odbiorcy 

20,00 zł  

16. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie ror przez klienta 20,00 zł  

17. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 
20,00 zł  



 

18. Zmiana pakietu 30,00 zł  

19. Potwierdzenie realizacji transakcji 10,00 zł  

20. Blokada środków z tyt. zabezpieczenia kredytu na rzecz innego banku  lub innego 
podmiotu 30,00 zł  

21. Zlecenie przewalutowania środków z rachunku walutowego  10,00 zł  

Rozdział I a. Konto TAK  

1. Prowadzenie rachunku płatniczego /m-cznie/ 1,00 zł  

2. Wpłata gotówki bez opłat  

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

4. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Polecenie przelewu:   

5.1 
  
  
  
  
  

złożonych w formie papierowej  

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

b/ na rachunki prowadzone w innych Bankach 5,00 zł  

c/ na rachunki prowadzone w innych Bankach - realizowanych w systemie Expres Elixir 
i Blue Cash 10 zł 

 

 

d/ na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie SORBNET 
30,00 zł  

5.2 
  

  
  

złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej  
  

 

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

b/ na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł  

c/ na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie Blue Cash, 
Expres Elixir 5,00 zł  



 

    d/ na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie SORBNET 
30,00 zł  

5. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Zlecenie stałe:  

1/ 
  
  

realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:  

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

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

2/ 
  
  

realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:  

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

b/ na rachunki prowadzone w innych bankach  0,50 zł  

3/ realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za pośrednictwem 
usług bankowości elektronicznej 30,00 zł  

4/ 
  
  

modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:  

a/  złożona w formie papierowej 5,00 zł  

b/  złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 
bez opłat  

5/ 
  
  

odwołanie zlecenia stałego:  

a/ złożona w formie papierowej 5,00 zł  

b/ złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej  
bez opłat  

6. 
  
  

Polecenie zapłaty:  

1/ złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 5,00 zł  

2/ realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 1,00 zł  



 

  3/ odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści 
zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 5,00 zł  

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 10,00 zł  

8. Wysłanie wyciągu bankowego:  

1/ 
  
  

w formie papierowej  

  a/ jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 2,00 zł  

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

  2/ poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej/ e-mail/ klienta bez opłat  

9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji /oświadczenia/ posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20,00 zł  

10. Realizacja dyspozycji spadkobierców 30,00 zł  

11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 10,00 zł  

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych bez opłat  

13. 
  

  
  
  
  
  
  

Elektroniczne kanały dostępu:  

1/ Usługa bankowości elektronicznej, udostępnianie kanału www bez opłat  

2/ 
  
  
  

Powiadamianie SMS  

a/ pakiet informacyjny / SMS-y wysyłane automatycznie/    

do 5 szt. w m-cu 5,00 zł  

powyżej 5 szt. w m-cu za każdy dodatkowo 0,10 zł  

3/ Opłata za przekazywanie haseł SMS  

         do 5 szt. w m-cu 1,00 zł  

           pow. 5 szt w m-cu za każdy dodatkowo 0,10 zł  



 

14. Za wydanie pierwszego loginu i hasła dla właściciela rachunku bez opłat  

15. Wydanie kolejnych loginów i haseł za każdy 10,00 zł  

16. Zmiana parametrów usługi 5,00 zł  

17. Blokada lub odblokowanie dostępu 5,00 zł  

Instrumenty płatnicze  

  
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 

Mastercard / VISA do Konta 
TAK 

 

1. Obsługa karty debetowej 0 zł w przypadku dokonania 
minimum jednej transakcji 

bezgotówkowej kartą w 
miesiącu kalendarzowym, w 
przeciwnym wypadku - 5 zł 

 

2. Wydanie karty płatniczej 0,00 zł  

3. Wypłata gotówki:  

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

2/ w kasach banków SGB / przy użyciu terminala POS/ 2% min. 5 zł  

3/  w bankomatach w kraju innym niż wskazanym w pkt 1 2% min. 5 zł  

  4/  w kasach innych Banków, niż wskazane w pkt 2 / przy użyciu terminala POS/ 2% min. 5 zł  

  5/  w bankomatach za granicą/ poza terytorium państw członkowskich EOG 3% min 10 zł  

4. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych / na terytorium innego państwa członkowskiego EOG/ 2% min. 5 zł  

5. wypłata gotówki w ramach usługi cash back 1,50 zł  

6. Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł  

7. Zmiana PIN w bankomatach:  



 

1/ sieci SGB 4,50 zł  

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

8. 
  

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:  

1/ sieci SGB 1,00 zł  

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

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 4,00 zł  

10. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN / dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych/ 60,00 zł  

11. 
  
  
  

Transakcja bezgotówkowa:  

1/ dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez prowizji  

2/ dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG bez prowizji  

3/ transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych / na terytorium innego państwa członkowskiego EOG/ bez prowizji  

12. Opłata za przewalutowania transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN karta Visa - 3% karta 
Mastercard - bez opłat 

 

Rozdział I b.  KONTO DLA MŁODYCH  

1. Otwarcie konta bez opłat  

2. Prowadzenie rachunku bez opłat  

3. Wpłata gotówki bez opłat  

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

5. Polecenie przelewu wewnętrznego bez opłat  

6. 
  
  

Polecenie przelewu:  

1/ złożone w formie papierowej:  



 

  
  

  
  
  

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

b/ na rachunki prowadzone w innych bankach 2,50 zł  

c/ na rachunki prowadzone w innych bankach – realizowane w systemie Expres Elixir i 
BlueCash 5,00 zł  

  
  
  
  
  
  

  d/ na rachunki prowadzone w innych bankach – realizowane w systemie SORBNET 30,00 zł  

2/ 
  
  
  
  

złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:    

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

b/ na rachunki prowadzone w innych bankach   bez opłat  

c/ na rachunki prowadzone w innych bankach – realizowane w systemie Express Eliksir 
i BlueCash 

5,00 zł  

d/ na rachunki prowadzone w innych bankach – realizowane w systemie SORBNET 30,00 zł  

7. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Zlecenia stałe: 
  

 

1/ 
  
  

realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:  

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

b/ na rachunki prowadzone w innych bankach  2,00 zł  

2/ 
  
  

  

realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej:  

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

b/ na rachunki prowadzone w innych bankach bez opłat  

c/ na rachunki prowadzone w innych bankach realizowane w systemie SORBNET 30,00 zł  

3/ 
  
  

modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:  

a/ złożona w formie papierowej 5,00 zł  

b/ złożona za pośrednictwem e-usług bankowości elektronicznej bez opłat  



 

4/ 
  
  

Odwołanie zlecenia stałego:    

a/ złożona w formie papierowej 5,00 zł  

  b/ złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat  

8. 
  
  
  

 Polecenie zapłaty: 
  

 

1/ złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 5,00 zł  

2/ realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 1,00 zł  

3/ odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści 
zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2,00 zł  

9. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 5,00 zł  

10. 
  
  

  
  

Wysyłanie wyciągu bankowego:  

1/ 
  
  

w formie papierowej  

a/ jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 2,00 zł  

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

2/ poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej /e-mail/ klienta bez opłat  

11. Za zmianę, odwołanie dyspozycji /oświadczenia/ posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20,00 zł  

12. Realizacja dyspozycji spadkobierców 15,00 zł  

13. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych bez opłat  

14. 
  
  
  
  
  

Elektroniczne kanały dostępu:  

1/ Usługa bankowości elektronicznej, udostępnianie kanału www bez opłat  

2/ 
  
  

Powiadomienie SMS:  

a/ pakiet informacyjny /SMS-y wysyłane automatycznie/:  



 

     - do 10 szt.  w  m - cu 3,00 zł  

 - pow. 10 szt.  w  m - cu  za każdy dodatkowo 0,10 zł  

3/ Opłata za przekazanie haseł SMS:   

  
  

  
  

   - do 5 szt.  w  m - cu 1,00 zł  

 - pow. 5 szt.  w  m - cu   za każdy dodatkowo 0,10 zł  

15. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Instrumenty Płatnicze /Visa "młodzieżowa", MasterCard "młodzieżowa":  

1/ Wydanie karty, wznowienie karty bez opłat  

2/ 
  
  

za użytkowanie karty - opłata miesięczna   

- jeżeli dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę 500 zł 1,00 zł  

- jeżeli dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę niższą niż 500 zł 2,00 zł  

3/ wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikat w przypadku uszkodzenia  10,00 zł  

4/ Zastrzeżenie karty bez opłat  

5/ zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówkowych na wniosek klienta 10,00 zł  

6/ 
  
  
  
  
  
  

Opłata za wypłatę gotówki:  

a/ w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych BS bez opłat  

b/ w kasach banków SGB 1,50 zł  

c/ w bankomatach w kraju, innych niż wskazane w pkt. a/ 3,00 zł  

d/ w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b/ 3% min. 4,50 zł  

e/ w bankomatach za granicą, poza terytorium EOG 3% min. 4,50 zł  

f/ transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych na terytorium innego państwa członkowskiego EOG 3,00 zł  

7/ wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back 1,50 zł  



 

8/ wydanie pierwszego nr PIN 5,00 zł  

9/ wydanie nowego nr PIN 8,00 zł  

10/ zmiana nr PIN w bankomatach: 
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

a/ banków SGB 4,50 zł  

b/ innych niż wskazane w pkt. a/ 7,00 zł  

11/ 
  
  

Zapytanie o saldo w bankomatach:  

a/ banków SGB bez opłat  

b/ innych niż wskazane w pkt. a/ 1,00 zł  

12/ Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 5,00 zł  

13/ Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł  

14/ Ekspresowe przesłanie karty lub nr PIN /dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych/ 45,00 zł  

15/ transakcje bezgotówkowe bez opłat  

16/ Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro bez opłat  

Rozdział I c. KONTO 500+  

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku 0 zł  

2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 0 zł  

3. 
  
  
  

Polecenie przelewu:  

5.1 
  
  
  
  

złożonych w formie papierowej  

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

b/ na rachunki prowadzone w innych Bankach 3,00 zł  

c/ na rachunki prowadzone w innych Bankach - realizowanych w systemie Expres Elixir 
i Blue Cash 10 zł 

 

 



 

  
  
  
  
  
  

  d/ na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł  

5.2 
  

  
  
  

złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej    

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

b/ na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł  

c/ na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie Blue Cash, 
Expres Elixir 5,00 zł  

d/ na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł  

4. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Zlecenie stałe:  

1/ 
  
  

realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:   

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

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

2/ 
  
  

realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:  

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

b/ na rachunki prowadzone w innych bankach  1,00 zł  

3/ realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za pośrednictwem 
usług bankowości elektronicznej 

30,00 zł  

4/ 
  
  

modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:  

a/  złożona w formie papierowej 5,00 zł  

b/  złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat  

5/ 
  
  

odwołanie zlecenia stałego:  

a/ złożona w formie papierowej 5,00 zł  

  b/ złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej  bez opłat  



 

5. 
  
  
  

Polecenie zapłaty:  

1/ złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 5,00 zł  

2/ realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 1,00 zł  

3/ odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści 
zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 5,00 zł  

6. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 5,00 zł  

7. 
  
  
  

Wysłanie wyciągu bankowego:  

1/ 
  
  

w formie papierowej  

a/ jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 
2,00 zł  

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

2/ poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej/ e-mail/ klienta bez opłat  

8. Za zmianę, odwołanie dyspozycji /oświadczenia/ posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20,00 zł  

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców 30,00 zł  

10. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 10,00 zł  

11. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych bez opłat  

12. 
  

  
  
  

Elektroniczne kanały dostępu:  

1/ Usługa bankowości elektronicznej, udostępnianie kanału www bez opłat  

2/ 
  
  

Powiadamianie SMS    

a/ pakiet informacyjny / SMS-y wysyłane automatycznie/    

do 10 szt. w m-cu 
3,00 zł  



 

  
  
  
  

  
 

powyżej 10 szt. w m-cu za każdy dodatkowo 
0,10 zł  

3/ Opłata za przekazywanie haseł SMS  

         do 5 szt. w m-cu 1,00 zł  

         pow. 5 szt w m-cu za każdy dodatkowo 0,10 zł  

Instrumenty płatnicze  

  
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 

Mastercard / VISA do Konta 
500+ 

 

1. Obsługa karty debetowej 0 zł w przypadku dokonania 
minimum jednej transakcji 

bezgotówkowej kartą w 
miesiącu kalendarzowym, w 
przeciwnym wypadku - 5 zł 

 

2. Wydanie karty płatniczej 
2,00 zł  

3. Wypłata gotówki:  

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

2/ w kasach banków SGB / przy użyciu terminala POS/ 1,50 zł  

3/  w bankomatach w kraju innym niż wskazanym w pkt 1 
1,00 zł  

  4/  w kasach innych Banków, niż wskazane w pkt 2 / przy użyciu terminala POS/ 3% min. 4,50 zł  

  5/  w bankomatach za granicą/ poza terytorium państw członkowskich EOG 3% min 10 zł  

4. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych / na terytorium innego państwa członkowskiego EOG/ 1,00 zł  

5. wypłata gotówki w ramach usługi cash back 0,00 zł  



 

6. Wydanie nowego numeru PIN 
6,00 zł  

7. Zmiana PIN w bankomatach:  

1/ sieci SGB 4,50 zł  

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

8. 
  

  

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:  

1/ sieci SGB 1,00 zł  

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

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 2,00 zł  

10. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN / dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych/ 45,00 zł  

11. 
  
  
  

Transakcja bezgotówkowa:  

1/ dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez prowizji  

2/ dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG bez prowizji  

3/ transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych / na terytorium innego państwa członkowskiego EOG/ bez prowizji  

12. Opłata za przewalutowania transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN karta Visa - 3% karta 
Mastercard - bez opłat 

 

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE  

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych bez opłat  

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy bez opłat  

3. 
  

Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego:  

3.1 jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat  

  3.2 każda kolejna wypłata 12,00 zł  



 

4. 
  

  
  

  
  

Realizacja przelewów:  

4.1  na rachunki prowadzone w banku   

a/ jeden przelew w m-cu kalendarzowym bez opłat  

b/ każdy kolejny  12,00 zł  

4.2 realizowanych w systemie SORBNET bez względu na kwotę 30,00 zł  

4.3 w systemie BlueCash / Express Elixir 10,00 zł  

5. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego  bez opłat  

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 30,00 zł  

7. Ustanowienie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
oszczędnościowym  20,00 zł  

8. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji  wkładem na wypadek śmierci  20,00 zł  

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

10. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 20,00 zł  

11. 
  
  

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów z rachunku na wniosek klienta:  

11.1 z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł  

11.2 z lat poprzednich 50,00 zł  

12. Sporządzenie duplikatu wyciągu bankowego  10,00 zł  

13. Likwidacja rachunku oszczędnościowego 10,00 zł  

Rozdział II a RACHUNKI VISTA DLA RADY RODZICÓW I PKZP    

1. Otwarcie rachunku bankowego bez opłat  

2. Prowadzenie rachunku 6,00 zł  



 

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe bez opłat  

4. 
  
  

  
  

Realizacja złożonych przelewów  

4.1 na rachunki prowadzone w Banku  3,50 zł  

4.2 na rachunki w innych bankach  3,50 zł  

4.3 w systemie Blue Cash/Express Elixir   10,00 zł  

4.4 w systemie SORBNET  30,00 zł  

5. 
  
  

  
  

Realizacja przelewów drogą elektroniczną:   

5.1 na rachunki prowadzone w Banku  1,50 zł  

5.2 na rachunki w innych bankach  1,50 zł  

5.3 w systemie Blue Cash/Express Elixir   10,00 zł  

5.4 w systemie SORBNET  30,00 zł  

6. 
  
  
  
  

  
  

Usługi bankowości elektronicznej:  

6.1 udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu  bez opłat  

6.2 
  
  

pakiet informacyjny /sms-y wysyłane automatycznie/:  

6.2.1 do 10 szt w m-cu  5,00 zł  

6.2.2 powyżej 10 szt. 
za każdy dodatkowo 0,10 zł 

 

6.3 
  

Opłata za użytkowanie tokena:  

6.3.1 wydanie 1-go tokena  130,00 zł  

  
  

  
  

  
  
  

6.3.2 wydanie kolejnego tokena  130,00 zł  

6.3.3 wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego   przez Klienta      130,00 zł  

6.3.4 przeprogramowanie / wznowienie/ tokena  130,00 zł  



 

  
  
  
  
  

6.4 
  
  

Opłata za przekazywanie haseł sms:   

6.4.1 w m-cu 5 szt. 5,00 zł  

6.4.2 powyżej 5 szt. za każdy następny  0,10 zł  

6.5 Aktywacja systemu IB  10,00 zł  

6.6 Aktywacja systemu IBF  50,00 zł  

6.7 Zmiana parametrów usługi  20,00 zł  

Rozdział II b RACHUNKI PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE  

1. Otwarcie rachunku, prowadzenie rachunku bez opłat  

2. Wydanie książeczki oszczędnościowej bez opłat  

3. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki oszczędnościowej 10,00 zł  

4. Przepisanie książeczki oszczędnościowej na rzecz innej osoby w drodze cesji 50,00 zł  

5. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności z wkładów na książeczce 
oszczędnościowej 30,00 zł  

6. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 20,00 zł  

7. Zgłoszenie utarty: książeczki oszczędnościowej, dowodu osobistego lub innych 
dokumentów za każdy dokument  30,00 zł  

8. Realizacja przelewów w systemie BlueCash 5,00 zł  

9. Likwidacja książeczki  10,00 zł  

Rozdział III. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH   

1. Otwarcie rachunku  bez opłat  

2. Prowadzenie rachunku bez opłat  

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek bez opłat  

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku bez opłat  



 

5. 
  
  
  
  

Realizacja przelewów z rachunku lokaty:   

5.1 na rachunki prowadzone w Banku  bez opłat  

5.2 na rachunki prowadzone w innych bankach  10,00 zł  

5.3 realizowanych w systemie SORBNET bez względu na kwotę 30,00 zł  

5.4 realizowanych w systemie Blue Cash/Express Elixir 15,00 zł  

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 30,00 zł  

7. Ustanowienie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty 
terminowej  20,00 zł  

8. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci  20,00 zł  

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

10. 
  
  

Sporządzenie historii rachunku lokaty terminowej na wniosek klienta:  

10.1 z bieżącego roku kalendarzowego 30,00 zł  

10.2 z każdego poprzedniego roku 50,00 zł  

Rozdział IV. KREDYTY I POŻYCZKI    

1. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Prowizja przygotowawcza  od kwoty udzielonego kredytu:  

1.1 mieszkaniowego dla klientów:  

- posiadających r - k  6 m - cy 1,25%  

- pozostałych 2%  

1.2 studenckiego  1,50%  

1.3 termomodernizacyjnego, FOŚiGW 4% nie mniej niż 200 zł  

1.4 w ror /za każdy rok/ 1% min. 50 zł  

1.5 konsolidacyjnego  8%  



 

  
  
  

1.6 pożyczki hipotecznej dla klientów:  

- posiadających r - k 6 m - cy 2%  

- pozostałych 4%  

1.7 gotówkowego:  

- do 48 m – cy  5%  

- powyżej 48 m – cy 8%  

2 e-pożyczka 5%  

2. Wystawienie promesy udzielenia kredytu  200,00 zł  

3. Za sporządzenie wniosku o wpis zastawu rejestrowego   20,00 zł  

4. Prowizja za przedterminową spłatę kredytu konsumenckiego o stałej stopie procentowej  0,5 - 1%  

5. Prowizja za przedterminową spłatę od kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych 
art. 38 - 41 ustawy o kredycie hipotecznym 1%  

6. Prolongata terminu spłaty kredytu / pożyczki                                                                                                 1% min 100 zł  

7. Zmiana warunków umowy na wniosek klienta /aneks/ 100,00 zł  

8. Restrukturyzacja zadłużenia, zawarcie umowy ugody, przejęcie długu  
1% min 200 zł  

9. Za bezciężarowe zbycie nieruchomości  200,00 zł  

10. Za wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z KW 20,00 zł  

11. Wydanie odpisu umowy kredytowej 100,00 zł  

12. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu r-ku, wysokości zadłużenia 100,00 zł  

13. Wydania na wniosek klienta opinii 100,00 zł  

14. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy - wyciąg z r - ku  30,00 zł  



 

15. Za sporządzenie na wniosek kredytobiorcy kopii dokumentów /za każdy dokument/ 20,00 zł  

16. Za odpis i badanie  księgi wieczystej na wniosek klienta za każdą z ksiąg  50,00 zł  

17. Wezwanie do zapłaty kredytu, pożyczki, dostarczenia dokumentów i informacji do umów 
zawartych do 10.03.2016r 10,00 zł  

18. Za pisemne uzasadnienie odmowy udzielenia kredytu 50,00 zł  

19. Przyjęcie weksla do dyskonta 50,00 zł  

20. Za protest weksla  30 zł + koszty  

21. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia 
spłaty kredytu  lub na terenie prowadzonej inwestycji /każdorazowo/: 100,00 zł  

Rozdział V. INSTRUMENTY  PŁATNICZE 
  
  

 

1. KARTY DEBETOWE  
 

Maestro/   
Visa/   

MasterCard 

Visa  
"młodzieżowa" 
/ MasterCard  

"młodzieżowa" 

 

1. Wydanie karty, wznowienie karty 12,00 zł 12,00 zł  

2. 
  
  

Za użytkowanie karty  - opłata m-czna:                                                                               

2.1  jeżeli dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę  min. 500 zł  1,00 zł 1,00 zł  

2.2 gdy dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę niższą niż 500 zł 5,00 zł 5,00 zł  

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia 15,00 zł 15,00 zł 
 
 

4. Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat  

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



 

6. 
  
  

Opłata za wypłatę gotówki:   

6.1 w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych BS bez opłat bez opłat  

6.2 w kasach banków SGB 2% min. 5 zł 2% min. 5 zł  

6.3 w bankomatach w kraju, innych niż wskazane w pkt 1 2% min. 5 zł 2% min. 5 zł  

6.4 w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2,  2% min. 5 zł 2% min. 5 zł  

6.5 w bankomatach za granicą, poza terytorium EOG 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł  

6.6 transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 
na terytorium innego państwa członkowskiego EOG 2% min. 5 zł 2% min. 5 zł  

7. Wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back 1,50 zł 1,50 zł  

8. Wydanie pierwszego numeru PIN 6,00 zł 6,00 zł  

9. Wydanie nowego numeru PIN /reprint/ 8,00 zł 8,00 zł  

10. 
  
  

Zmiana PIN w bankomatach:      

10.1 banków SGB 4,50 zł 4,50 zł  

10.2 innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7,00 zł  

11. 
  
  

Zapytanie o saldo w bankomatach:  

11.1 banków SGB bez opłat bez opłat  

11.2 innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł  

12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 5,00 zł 5,00 zł  

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

14. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN /dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych/ 60,00 zł 60,00 zł  

15. Transakcje bezgotówkowe bez opłat bez opłat  

16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro 1% /dot. Visa 
Electron/ 

bez opłat  



 

        
 

2. KARTY CHARGE i KREDYTOWE  
    

Kredytowa 
MasterCard/Visa 

 

1. 
  
  

Wydanie, wznowienie karty: bez opłat  

1.1 duplikatu karty w przypadku uszkodzenia bez opłat  

1.2 nowej karty w miejsce utraconej bez opłat  

2. Zastrzeżenie karty bez opłat  

3. Użytkowanie karty - opłata roczna 55,00 zł  

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

5. 
  
  
  
  
  
  

Opłata za wypłatę gotówki:  

5.1 w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i.zrzeszonych BS 3% min 6 zł  

5.2 w kasach banków SGB - w kraju 3% min 6 zł  

5.3 w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min 6 zł  

5.4 w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2, za granicą 3% min 6 zł  

5.5 w bankomatach za granicą poza terytorium EOG 3 % min 6 zł  

5.6 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 
/ na terytorium innego państwa członkowskiego EOG/ 3 % min 6 zł  

6. Wydanie pierwszego numeru PIN bez opłat  

7. Wydanie nowego numeru PIN 8,00 zł  

8. 
  
  

Zmiana PIN w bankomatach:   

8.1 banków SGB 4,50 zł  

8.2 innych, niż wskazane w pkt 1 -  



 

9. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta bez opłat  

10. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł  

11. Transakcje bezgotówkowe bez opłat  

12. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki -  

13. Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie  -  

14. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju -  

15. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju -  

16. Minimalna kwota do zapłaty  5% min 50 zł  

17. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia  10,00 zł  

3. KARTY WALUTOWE  

1. Używanie karty /m-cznie za każdą kartę/ 1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP  

2. 
  
  
  
  
  
  

Opłata za wypłatę gotówki:  

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

2/ w kasach banków SGB /przy użyciu terminala POS/, za każdą wypłatę, pobierana w 1 EUR, 1 USD, 1 GBP  

3/ w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP  

4/ w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2/ przy użyciu terminala POS/ 3 % min. odpowiednio  1,5 
EUR, 2 USD, 1 GBP 

 

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

 

6/ Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 
/ na terytorium innego państwa członkowskiego EOG 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP  

3. Wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back 0,5 EUR, 0,5 USD, 0,5 GBP  

4. Wydanie nowego numeru PIN 1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP  



 

5. 
  
  

Zmiana PIN w bankomatach:  

1/ sieci SGB 1 EUR, 1 USD, 1 GBP  

2/ innych niż wskazane w pkt. 1 1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP  

6. 
  
  

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:  

1/ sieci SGB 0,25 EUR, 0,30 USD, 0,20 
GBP 

 

2/ innych niż wskazane w pkt. 1 1 EUR, 1 USD, 1 GBP  

7. 
  
  

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta  m-cznie:  

1/ w formie papierowej za pośrednictwem poczty 0,5 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP  

2/ w formie elektronicznej bez opłat  

4. KARTY MOBILNE  

1. Obsługa karty płatniczej 0 zł w przypadku dokonania w 
miesiącu kalendarzowym 
transakcji bezgotówkowych 
kartą na łączną kwotę co 
najmniej 500 zł, w przeciwnym 
wypadku - 5 zł. 

 

2. Wydanie karty płatniczej 0,00 zł  

3. Wypłata gotówki:  

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

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

3/ w bankomatach w kraju innych, niż wykazane w pkt. 1/ 5,00 zł  

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

5/ w bankomatach za granicą /poza terytorium państw członkowskich  EOG/ 3 % min. 10 zł  



 

4.  Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych /na 
terytorium innego państwa członkowskiego EOG/ 

5,00 zł 
 

5. Wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back 1,50 zł  

6. Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł  

7. Zmiana PIN w bankomatach:   

1/ sieci SGB 4,50 zł  

2/ innych niż wskazane w pkt. 1 7,00 zł  

8. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:   

1/ sieci SGB 1,50 zł  

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

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 5,00 zł  

10. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN /dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych/ 45,00 zł  

11. Transakcja bezgotówkowa:  

1/ dokonywana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez prowizji  

2/ dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG bez prowizji  

3/ transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych /na terytorium innego państwa członkowskiego EOG/ 

bez prowizji 
 

12. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN Visa 3 %  

13. Opłata za wydanie duplikatu karty /w przypadku zniszczenia uszkodzenia  karty 10,00 zł  

14. Opłata za wznowienie karty 10,00 zł  

5. BLIK  

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł  

2. Użytkowanie BLIK m-cznie 0,00 zł  



 

3. 
  
  
  
 

Opłata za wypłatę gotówki:  

3.1 w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i    

zrzeszonych banków spółdzielczych 0,00 zł  

3.2 w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 0,00 zł  

3.3 w bankomatach za granicą nie dotyczy  

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 0,00 zł  

5. Krajowa transakcja płatnicza bez opłat  

6. Zmiana limitu transakcyjnego bez opłat  

Rozdział VI. USŁUGI  BANKOWOŚCI  ELEKTRONICZNEJ     

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: bez opłat  

2. 
  
  

Pakiet Informacyjny /SMS-y wysyłane automatycznie:               

2.1 do 10 szt. w m - cu 3,00 zł  

2.2 powyżej 10 szt. w m - cu za każdy dodatkowo 0,10 zł  

3. Opłata za przekazywanie haseł SMS:    

  
  

4.1 w m - cu 5 szt. 1,00 zł  

4.2 pozostałe, za każdy 0,10 zł  

4. Za instalację usługi przez pracownika Banku  bez opłat  

5. Aktywacja systemu  bez opłat  

6. Zmiana parametrów usługi 5,00 zł  

7. Blokada lub odblokowanie dostępu  5,00 zł  

8. Wydanie pierwszego loginu i hasła dostępu dla właściciela rachunku bez opłat  



 

9. Wydanie kolejnego loginu i haseł dostępu 10,00 zł  

Rozdział VII. POZOSTAŁE OPŁATY / CZYNNOŚCI KASOWE 
  

 

1.  
 
 

  
  
  
 

Wpłaty gotówkowe:    

1.1 na rachunki klienta w Banku bez opłat  

1.2 
  
  
  

na rachunki prowadzone w innych bankach:  0,6% min. 4,90 zł  

- US 0,6% min. 6,00 zł  

- usługa BlueCash , Expres Elixir /dodatkowo/ 7,00 zł  

- w systemie SORBNET /dodatkowo/ 30,00 zł  

1.3 wpłaty na działalność pożytku publicznego  bez opłat  

2.  
  

Wypłaty gotówkowe:   

2.1 z rachunku "zlecenia do wypłaty" 0,3% min. 8 zł  

3.  Nie podjęcie kwoty zamawianej w uzgodnionym terminie w każdej walucie  0,1%  

4.  Za wyminę banknotów i monet 1% min. 3 zł  

5.  Skup i sprzedaż walut bez opłat  

6. 
  

Obsługa wrzutni i skarbca nocnego :  

6.1 opłata za portfel 30,00 zł  

  
  

6.2 opłata za klucz - każdy 20,00 zł  

6.3 za użytkowanie wrzutni /m-cznie/ 20,00 zł  

7.  
  
  

  

Obsługa depozytów obcych:    

7.1 przyjęcie depozytu 10,00 zł  

7.2 sporządzenie i wysłanie potwierdzenia przyjęcia  depozytu  10,00 zł  



 

7.3 przechowywanie depozytu 20,00 zł  

8. Poszukiwanie rachunków bankowych za każdy wniosek 20,00 zł  

Rozdział VIII. KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ                       /PRODUKT WYCOFANY Z OFERTY/  

1. Prowadzenie rachunku płatniczego /m-cznie/ 1,00 zł  

2. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Polecenie przelewu:  

1/ w formie papierowej :  

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

b/ na rachunki prowadzone w innych  bankach   4,00 zł  

c/ na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie Blue 
Cash/Express Elixir 10,00 zł  

d/ na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł  

2/ za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej :  

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat   

b/ na rachunki prowadzone w innych  bankach   1,00 zł  

c/ na rachunki prowadzone w innych bankach -realizowanych w systemie Blue Cash, 
Expres Elixir 5,00 zł  

  
 

d/ na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie SORBNET  30,00 zł  

3. Wpłaty/ Wypłaty na rachunku ror bez opłat  

4. 
  
  
  

Polecenie zapłaty:  

1/ złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 10,00 zł  

2/ realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 2,00 zł  



 

3/  odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści 
zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 5,00 zł  

5. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Zlecenie stałe:  

5.1 realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:  

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

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

5.2 realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:  

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

b/ na rachunki prowadzone w innych bankach  1,00 zł  

5.3 modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:  

a/ złożona w formie papierowej 5,00 zł  

b/ złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat  

5.4 odwołanie zlecenia stałego:  

a/ złożona w formie papierowej 5,00 zł  

b/ złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej  bez opłat  

6. Wpłata gotówki bez opłat  

7. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym bez opłat  

8. 
  
  

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych:  

1/ w ramach rachunku płatniczego /m-cznie, rocznie/ bez opłat  

2/ przy użyciu karty /m-cznie/ 5,00 zł  

9. Powiadamianie SMS:  



 

  1/ pakiet informacyjny /SMS-y wysyłane automatycznie/, w skład którego wchodzą 
powiadomienie o wysokości salda na rachunku /raz dziennie o godz. 18:00, od poniedziałku 
do piątku/, powiadomienia o odmowie realizacji przelewu /m – cznie/ 

3,00 zł  

10. Elektroniczne kanały dostępu: bez opłat  

1/ Usługa bankowości elektronicznej, udostępnianie kanału www bez opłat  

2/ Powiadamianie SMS   

    a/ pakiet informacyjny / SMS-y wysyłane automatycznie/ do 5 szt. w m-cu 5,00 zł  

        powyżej 5 szt. w m-cu za każdy dodatkowo 0,10 zł  

3/ Opłata za przekazywanie haseł SMS   

        do 5 szt. w m-cu 1,00 zł  

        pow. 5 szt w m-cu za każdy dodatkowo 0,10 zł  

11. Za wydanie pierwszego loginu i hasła dla właściciela rachunku bez opłat  

12. Wydanie kolejnych loginów i haseł za każdy 10,00 zł  

13. Zmiana parametrów usługi 5,00 zł  

14. Blokada lub odblokowanie dostępu 5,00 zł  

15. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda 30,00 zł  

16. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji  posiadacza rachunku  wkładem na wypadek 
śmierci  20,00 zł  

17. Realizacja dyspozycji spadkobierców /od każdego spadkobiercy/ 
30,00 zł  

18. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty  
10,00 zł  



 

19. Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z 
powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego 
odbiorcy 

20,00 zł  

20. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie ror przez klienta 
20,00 zł  

21. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie lub pakietu 
20,00 zł  

22. Potwierdzenie realizacji transakcji  10,00 zł  

23. Obsługa karty debetowej /m-cznie, rocznie/ 0 zł w przypadku dokonania 
co najmniej 5 transakcji 

bezgotówkowych kartą w 
miesiącu kalendarzowym, w 
przeciwnym wypadku - 5 zł 

 

24. Blokada środków z tyt. zabezpieczenia kredytu na rzecz innego banku  lub innego 
podmiotu 30,00 zł  

25. Zlecenie przewalutowania środków z rachunku walutowego  10,00 zł  

24. Instrumenty płatnicze  

1. Wydanie, wznowienie karty płatniczej 10,00 zł  

2. Obsługa karty debetowej /m-cznie, rocznie/ bez opłat  

3. 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych bez prowizji  

4. 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowej 
na terytorium innego państwa członkowskiego EOG 5,00 zł  

5. 
  
  

Wypłata gotówki:  

1/ w placówce Banku bez opłat  



 

  
  
  
  
  

2/ w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat  

3/ w kasach banków SGB /przy użyciu terminala POS/ 2% min. 5 zł  

4/ w bankomatach w kraju, innych niż wskazane w pkt 2 2% min. 5 zł  

5/ w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 3 /przy użyciu terminala POS/ 2% min. 5 zł  

6/ w bankomatach za granicą /poza terytorium państw członkowskich EOG/ 3% min. 10 zł  

7/ transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 
na terytorium innego państwa członkowskiego EOG 

2% min. 5 zł  

8/ w ramach usługi cash back 1,50 zł  

6. Wydanie pierwszego numeru PIN 6,00 zł  

7. 
  
  

Zmiana PIN kartą płatniczą w bankomatach:  

1/ sieci SGB 4,50 zł  

2/ innych sieci 7,00 zł  

8. 
  
  

Sprawdzenie kartą płatniczą w bankomacie wysokości dostępnych środków na rachunku:  

1/ sieci SGB 1,00 zł  

2/ innych sieci 1,50 zł  

Rozdział IX. WYGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUS      /PRODUKT WYCOFANY Z OFERTY/                            

1. Prowadzenie rachunku płatniczego /m-cznie/ 1,00 zł  

2. 
  
  
  
  
  

Polecenie przelewu:  

1/ 
  
  
  

w formie papierowej     

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

b/ na rachunki prowadzone w innych  bankach   4,00 zł  



 

  
  
  
  
  

  c/ na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie Blue 
Cash/Expres Elixir 10,00 zł  

d/ na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł  

2/ 
  
  
  
  

za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej   

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

b/ na rachunki prowadzone w innych  bankach   1,00 zł  

c/ na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie Blue Cash, 
Expres Elixir 5,00 zł  

d/ na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie SORBNET  30,00 zł  

3. Wpłata/ Wypłata gotówki  bez opłat  

4. 
  
  

Polecenie zapłaty:  

1/ złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 10,00 zł  

2/ realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 2,00 zł  

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

5,00 zł 

 

 

5. Instrumenty płatnicze na kontach  

1. 
  
  
  
  
  
  

Zlecenie stałe:  

1/ 
  
  

realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:  

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

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

2/ realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:  



 

  
  
  
  
  
  

  
  

a/ na rachunki prowadzone w Banku bez opłat  

b/ na rachunki prowadzone w innych bankach  1,00 zł  

3/ 
  
  

modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:  

a/ złożona w formie papierowej 5,00 zł  

b/ złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 
bez opłat  

4/ 
  
  

 odwołanie zlecenia stałego:  

a/ złożona w formie papierowej 5,00 zł  

b/ złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej  bez opłat  

2. Wydanie karty płatniczej bez opłat  

3. Obsługa karty debetowej /m-cznie, rocznie/ 0 zł w przypadku dokonania 
co najmniej 5 transakcji 

bezgotówkowych kartą w 
miesiącu kalendarzowym, w 
przeciwnym wypadku - 5 zł 

 

4. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych bez prowizji  

5. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych na terytorium innego państwa członkowskiego EOG 5,00 zł  

6. 
  
  
  
  
  
  

Wypłata gotówki:    

1/ w placówce Banku bez opłat  

2/ w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat  

3/ w kasach banków SGB /przy użyciu terminala POS/ 1,50 zł  

4/ w bankomatach w kraju, innych niż wskazane w pkt 2 5,00 zł  



 

  5/ w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 3 /przy użyciu terminala POS/ 3 % min. 5 zł  

6/ w bankomatach za granicą /poza terytorium państw członkowskich EOG/ 3 % min. 5 zł  

7/ w ramach usługi cash back 1,50 zł  

7. 
  
  

Zmiana PIN kartą płatniczą w bankomatach:  

1/ sieci SGB 4,50 zł  

2/ innych sieci 7,00 zł  

8. 
  
  

Sprawdzenie kartą płatniczą w bankomacie wysokości dostępnych środków na rachunku:  

1/ sieci SGB 1,00 zł  

2/ innych sieci 1,50 zł  

9. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym bez opłat  

10. 
  
  

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych:  

1/ w ramach rachunku płatniczego /m-cznie, rocznie/ bez opłat  

2/ przy użyciu karty /m-cznie/ 5,00 zł  

11. 
  

Powiadamianie SMS:   

1/ pakiet informacyjny /SMS-y wysyłane automatycznie/, w skład którego wchodzą 
powiadomienie o wysokości salda na rachunku /raz dziennie o godz. 18:00, od poniedziałku 
do piątku/, powiadomienia o odmowie realizacji przelewu  /m – cznie/ 

3,00 zł  

12. Usługa bankowości elektronicznej udostępnienie kanał www  bez opłat  

 


