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Taryfa prowizji i opłat

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają:

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. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.

5. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,

2) cyklicznie,

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

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

1) 26 dnia każdego miesiąca - przypadku opłat za prowadzenie rachunków i za informację telefoniczna o saldzie rachunku,

2) ostaniego dnia miesiąca - w przypadku opłat za usługi elektroniczne i za użytkowanie karty, 

z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank
a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.

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

1) Młodzieżowy - przeznaczonego dla klientów indywidualnych od 13 do 30 roku życia,

2) Senior - przeznaczony dla klientów indywidualnych pobierających świadczenie z tytułu emerytury lub renty

10. Rolnicy , prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne oraz działy specjalne produkcji rolnej mogą wybrać następujące pakiety taryfowe :

  1) Rolnik AGRO VAT - przeznaczony dla osób , będacych płatnikami podatku VAT 

  2) Rolnik Agro Standard - przeznaczony dla pozostałych osób

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

13. Opłaty i prowizjie pobierane są  niezależnie od innych opłat przewidzianych przepisami prawa takich jak  np.opłata skarbowa, podatek VAT 

14. Nie pobiera się opłat i prowizji :

   1) wpłat na poczet spłat odsetek lub rat kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętch w Banku oraz wypłat kredytów realizownych gotówką w kasie Banku

   2) wpłat na rachunku bankowe w przypadku , gdy zgodnie z umową prowizję płaci posiadacz rachunku 

15. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej iformacji o obrotach i stanach rachunku dla podmiotów o których mowa w art 110 Prawa bankowego

16. Bank zastrzega sobie prawo ustalenia innych wysokości i rodzajów prowizji i opłat niż określone w niniejszej Taryfie w wyniku negocjacji z Klientem Banku .

17. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej Taryfy wskazane sa w regulaminach albo umowach funkcjonowanie poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku 

   3) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat,                                                                                                                                                             

12. 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.

1. Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy zwany dalej Bankiem 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 w BSZŁ w Łęczycy ".  

1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, 

obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW) i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy,

4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, karta chipowa, PIN do karty 

chipowej.

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

6. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe ksiegowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego 

rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.

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

5) rachunek wirtualny - rachunek nie prowadzony w systemie , przydzielany przez posiadacza rachunku każdemu kontrahentowi/ dłuznikowi indywidualnie w celu dokonywania wpłat, będący 

indywidualnym identyfikatorem płatności dłużnika ( w ramach płatności masowych)
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Taryfa prowizji i oplat

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:

1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

   2) prowadzenie rachunku (z wyłączeniem rachunków gdy właścicielem jest osoba prowadząca 

działalność rolniczą) miesięcznie 4,00 zł 2,00 zł 2,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówkach Banku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku 

1) dokonywane w placówkach Banku bez opłat bez opłat bez opłat 0,1 % min. 2,0 zł bez opłat bez opłat

2) dokonywane w placówce Banku , gdy właścicielem rachunku jest osoba prowadząca działaność 

rolniczą

0,1 % min. 3,0 zł 

maks. 30 zł
nie dotyczy

0,1 % min. 3,0 zł 

maks. 30 zł

0,1 % min. 3,0 zł 

maks. 30 zł
nie dotyczy nie dotyczy

4. Realizacja przelewów:

a) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w Banku 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 3,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

- na rachunki prowadzone w innych Bankach 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 7,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

- na rachunku ZUS i Urzędów Skarbowych 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 8,00 zł 4,00 zł nie dotyczy

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych Bankach 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET
1)

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

5. Przelewy wykonywane w terminie wskazanym przez klienta - zlecenie stałe, przelewy z datą 

przyszłą:

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

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

b) na rachunki prowadzone w innych Bankach 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 5,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

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

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

b) na rachunki prowadzone w innych Bankach 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą

a) złożona w formie papierowej dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4) odwołanie zlecenia stałego: za każdą

a) złożone w formie papierowej dyspozycję 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

6. Polecenie zapłaty - opłata pobierana z rachunku dłużnka : za każdą

1) realizacja polecenia zapłaty dyspozycję 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł

2) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na 

korzystanie z polecenia zapłaty
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

3) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
2) za każdą 

dyspozycję
15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy

za każdą 

wypłatę

za każdy 

przelew

Standard Plus E-UnikontoSenior Młodzieżowe

za każdy 

przelew

Małoletnich

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Standard
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Taryfa prowizji i oplat

8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) sporządzenie wyciągu raz w miesiącu w formie papierowej i odbiór w placówce Banku 

    prowadzącej rachunek bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego na adres e-mail bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

9. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:

1) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

2) z lat poprzednich

20,00 zł + po 10,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

20,00 zł + po 10,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

20,00 zł + po 10,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

20,00 zł + po 10,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

20,00 zł + po 10,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

20,00 zł + po 10,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

10. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

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

b) z lat poprzednich

10,00 zł + po 5,00 zł 

za każdy poprzedni 

rok

10,00 zł + po 5,00 zł 

za każdy poprzedni 

rok

10,00 zł + po 5,00 zł 

za każdy poprzedni 

rok

10,00 zł + po 5,00 zł 

za każdy poprzedni 

rok

10,00 zł + po 5,00 zł 

za każdy poprzedni 

rok

10,00 zł + po 5,00 zł 

za każdy poprzedni 

rok

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

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

11.
Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku i/lub wielkości obrotów i  

sald 
3)

za każde 

zaświadczenie
50,00 zł + VAT

12.
Za złożenie , zmianę lub  odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w 

sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każde 

złożenie , 

odwołanie albo 

zmianę 

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

13. Realizacja dyspozycji spadkobierców
od każdego 

spadkobiercy
25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

14.
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie lub zmianę współwłaściciela 

do rachunku

za każdą 

dyspozycję
30,00 zł 10,00 zł 30,00 zł 30,00 zł nie dotyczy nie dotyczy

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

debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty)
za każdy monit bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

16. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat bez opłat

17.

Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z 

powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego 

odbiorcy

za każdą 

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

18. Za wydruk dyspozycji wypłaty z rachunku
za każdą 

dyspozycję
1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

19. Za ustanowienie blokady rachunku ( dowolnego rodzaju)  w systemie informatycznym
za każdą 

blokadę
25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

20.

Dokonywanie blokady środków w obrocie zagranicznym i krajowym:                                                                       

1) dla zleceń w Euro                                                                                                                                                     

2) dla zleceń w pozostałej walucie

za każdą 

blokadę

 3,00 zł                      

7,00 zł

3,00 zł                      

7,00 zł

3,00 zł                      

7,00 zł

3,00 zł                       

7,00 zł

3,00 zł                      

7,00 zł

3,00 zł                      

7,00 zł
1)

 Przelewy składane wyłącznie w formie papierowej w placówkach Banku i realizowane na życzenie klienta

2) 
Dotyczy nowych pełnomocnictw

3)
 Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towaów i usług . Opłata zostanie zwiększona o kwote podatku VAT wg.obowiązującej stawki

za każdy 

dokument

za każde 

zestawienie

za każdy wyciąg 

wyciąg
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Taryfa prowizji i oplat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego a'vista: -

1) otwarcie rachunku bez opłat

2) prowadzenie rachunku bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy a'vista - bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego za każdą wypłatę bez opłat

4. Realizacja przelewów:

a) złożonych w formie papierowej na rachunki prowadzone w Banku 1,00 zł

b) złożonych w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach w tym ZUS i US 5,00 zł

c) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w Banku bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych Bankach 0,50 zł

d) realizowanych w systemie SORBNET 
1) 30,00 zł

5. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego - bez opłat

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 
2) za każde zaświadczenie 50,00 zł + VAT

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomoctwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym
3) za każdą dyspozycję 15,00 zł

8. Za założenie , zmianę lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku 

w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 25,00 zł

10. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:

1) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł

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

11. Sporządzenie kopii: 

1) historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł

b) z lat poprzednich 10,00 zł +po 5,00 zł za poprzednie lata

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

12. Wymiana lub likwidacja lub umorzenie książeczki za każda książeczkę 20,00 zł

13. Wydanie dowodu potwierdzenia otwarcia rachunku

1) w formie wydruku komputerowego za każdy dowód bez opłat

2) w formie książeczki oszczędnościowej za każdą książeczkę 5,00 zł

14. Za ustanowienie blokady rachunku ( dowolnego rodzaju) w systemie informatycznym za każda blokadę 25,00 zł

15. Za wydanie z archiwum zlikwidowanej książeczki oszczędnościowej  za każda książeczkę 30,00 zł
1)

Przelewy składane wyłącznie w formie papierowej w placówkach Banku i realizowane na życzenie klienta

2)
 Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towaów i usług . Opłata zostanie zwiększona o kwote podatku VAT wg.obowiązującej stawki

3) 
Dotyczy nowych pełnomocnictw

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe a'vista

za każde zestawienie

za każdy przelew

za każdy dokument

za każdą dyspozycję 25,00 zł
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Taryfa prowizji i oplat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat

2. Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat

5. Realizacja przelewów:

a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych Bankach 10,00 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET
1) 30,00 zł

6. Za likwidacje rachunku lokaty terminowej za każdy rachunek 3,00 zł

7. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 
2) za każde zaświadczenie 50,00 zł + VAT

8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej za każdą dyspozycję 15,00 zł

9. Za założenie , zmianę lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

10. Realizacja dyspozycji spadkobierców  od każdego spadkobiercy 25,00 zł

11. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz:

1) Banku

2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1 20,00 zł

12. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku lokaty terminowej na wniosek klienta

a) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł

b) z każdego poprzedniego roku 30,00 zł

13. Wydanie dowodu wniesienie wkładu lokaty terminowej

1) w formie wydruku komputerowego za każdy dowód bez opłat

2) w formie książeczki jedno lub wielowkładowej za każdą książeczkę 5,00 zł

  14. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki potwierdzającej zawarcie umowy lokaty terminowej ( umorzenie i wydanie nowej) za każdą książeczkę 45,00 zł

15. Cesja lokaty terminowej za każdą cesję 10,00 zł

16. Za wymianę zapisanej książeczki potwierdzającej zawarcie umowy lokaty terminowej za każdą książeczkę 10,00 zł

 17. Za wydanie z archiwum zlikwidowanej książeczki terminowej jednorazowo 30,00 zł
1)

Przelewy składane wyłącznie w formie papierowej w placówkach Banku i realizowane na życzenie klienta

2)
 Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towaów i usług . Opłata zostanie zwiększona o kwote podatku VAT wg.obowiązującej stawki

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

10,00 złza każdą dyspozycję

za każde zestawienie

za każdy przelew

za każdą dyspozycję 25,00 zł
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Taryfa prowizji i oplat

Standard Standard plus Senior E-Unikonto Młodzieżowe Małoletnich

Rachunki SKO, 

PKZP,Rady Rodziców      

i oszczędnościowe

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:

1) kanału WWW bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) Serwisu SMS: bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2. Opłata za wydanie tokena: za każdy token:

1) wydanie pierwszego tokena w tym wznowienie jednorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

2) wydanie kolejnego tokena jednorazowo 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

3) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta jednorazowo 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

3. Opłata za użytkowanie tokena: za każdy token:

1) pierwszego tokena: - jednorazowo albo 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

- miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 3,00 zł

2) kolejnego tokena: - jednorazowo albo 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

- miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 3,00 zł

4. Opłata za wydanie karty czipowej:       

1) wydanie pierwszej karty chipowej nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat

2) wydanie kolejnej karty chipowej (w tym wznowienie) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 40,00 zł

3) zastrzeżenie karty chipowej nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat

5. Opłata za użytkowanie karty czipowej

1) pierwszej karty chipowej nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 10,00 zł

2) kolejnej karty chipowej (w tym wznowienie) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 10,00 zł

6. Opłata za wydanie w użytkowanie czytnika kart czipowych

1) wydanie pierwszego czytnika nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat

2) wydanie każdego kolejnego nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 40,00 zł

7. Opłata za użytkowanie czytnika kart czipowych 

1) pierwszej karty chipowej nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 10,00 zł

2) kolejnej karty chipowej (w tym wznowienie) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 10,00 zł

8. Opłata za wydanie PIN-u do karty czipowej za każdy pin nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 10,00 zł

9. Opłata za wydanie identyfikatora i hasła dostępu za każdy ID bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 10,00 zł

10. Za serwis SMS 
1) za każdy SMS 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł nie dotyczy

11. Zablokowanie kanału na wniosek użytkownika 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

1) Zastrzeżenie / blokada   tokena/karty/hasła dostępu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

2) Odblokowanie tokena/karty/hasła dostępu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

12. Autoryzacja dyspozycji hasłem SMS miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy

13. Opłata za wizytę serwisową pracownika Banku na

na wniosek klienta

1) opłata pobierana zbiorczo, za wszyskie wysłane sms-y raz w miesiącu

za każdą kartę 

jednorazowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej

Wyszczególnienie czynności
Tryb pobierania 

opłaty

Stawka obowiązująca

za każdą wizytę wg. kalkulacji kosztów

jednorazowo

za każdy czytnik 

miesięcznie

za każdy czytnik 

jednorazowo

za każda kartę 

miesięcznie
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Taryfa prowizji i oplat

Visa Electron payWave
Visa Electron payWave 

"młodzieżowa"
Maestro/ Visa Electron

Visa Electron  

młodzieżowa
Karta Lokalna SGB

1. Wydanie karty dla: za każdą kartę

1) posiadacza rachunku 10,00 zł 10,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 15,00 zł

2) współposiadacza rachunku 10,00 zł 10,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 15,00 zł

3) osoby wskazanej  15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

2. Wydanie nowej karty  w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

3.
Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej 

do wszystkich pakietów taryfowych
za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

5. WARIANT I -  Użytkowanie karty (opłata niepobierana w miesiącu wydania karty)
 2

1) Pakiet Standard 3,00 zł nie dotyczy 3,00 zł nie dotyczy 10,00 zł

2) Pakiet Standard Plus 3,00 zł nie dotyczy 3,00 zł nie dotyczy 10,00 zł

3) Pakiet Senior miesięcznie 3,00 zł nie dotyczy 3,00 zł nie dotyczy 10,00 zł

4) Pakiet E-Unikonto 3,00 zł nie dotyczy 3,00 zł nie dotyczy 10,00 zł

5) Pakiet Młodzieżowy nie dotyczy 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 10,00 zł

6) Pakiet Osób Małoletnich nie dotyczy 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 10,00 zł

6.
WARIANT II-  Użytkowanie karty (opłata niepobierana w miesiącu wydania karty)          Wraz z opłatą  za 

udostępnienie możliwości dokonywania bezpłatnie wypłat gotówki we wszystkich bankomatach krajowych

1) Pakiet Standard 8,00 zł nie dotyczy 8,00 zł nie dotyczy nie dotyczy

2) Pakiet Standard Plus 7,00 zł nie dotyczy 7,00 zł nie dotyczy nie dotyczy

3) Pakiet Senior miesięcznie 8,00 zł nie dotyczy 8,00 zł nie dotyczy nie dotyczy

4) Pakiet E-Unikonto 7,00 zł nie dotyczy 7,00 zł nie dotyczy nie dotyczy

5) Pakiet Młodzieżowy nie dotyczy 7,00 zł nie dotyczy 7,00 zł nie dotyczy

6) Pakiet Osób Małoletnich nie dotyczy 7,00 zł nie dotyczy 7,00 zł nie dotyczy

7. 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 5,00 zł

8. Opłata za wypłatę gotówki:  ( Dotyczy wariantu I )

1) w bankomatach banków SGB bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) w bankomatach banków BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3) w kasach banku SGB oraz zrzeszonych banków spółdzielczych 1) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł nie dotyczy

4) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 i 2 2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 1,30 zł 1,30 zł nie dotyczy

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

6) w bankomatach za granicą 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł nie dotyczy

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

dniu rozliczenia operacji
bez opłat bez opłat 0,60 zł 0,60 zł nie dotyczy

10. Opłata za transakcje bezgotówkowe za każdą transakcję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy

11. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

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

13. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) Banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł

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

14. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie

1) Banków SGB bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł nie dotyczy

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

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

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

18. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji nie dotyczy

19. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej
 3

naliczona od kwoty transakcji 

pobierana w dniu rozliczenia  

operacji 

1,00% 1,00% 1.00% ( dotyczy kart Visa Electron) 1,00% nie dotyczy

20. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
 3

naliczona od kwoty transakcji 

pobierana w dniu rozliczenia  

operacji 

3.00% 3.00% 3.00% (dotyczy kart Visa Electron ) 3.00% nie dotyczy

1)
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

2
 W przypadku karty lokalnej SGB, opłata pobierana rocznie; opłata niepobierana w roku wydania karty.

3 
Opłata pobierana przez SGB - Bank S.A. przy przeliczenie/przewalutowaniu transakcji 

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Rozdział 5. Karty płatnicze

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca
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Taryfa prowizji i oplat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowizja :

1) za udzielenie kredytu gotówkowego Standard Plus

a) dla posiadacza rachunku ROR w Banku  4% nie mniej niż 100 zł

b) dla pozostałych osób 5% nie mniej niż 100 zł

2) za udzielenie / odnowienie kredytu w ROR 2% nie mniej niż 100 zł

3) za udzielenie kredytu MÓJ DOM

a) dla posiadacza rachunku ROR w Banku  2% nie mniej niż 100 zł

b) dla pozostałych osób 3% nie mniej niż 100 zł

4) udzielenie kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych

a) dla posiadacza rachunku ROR w Banku  2% nie mniej niż 100 zł

b) dla pozostałych osób   3% nie mniej niż 100 zł

5) za rozpatrzenie wniosku (opinii) o kredyt

a) gotówkowy, w ROR ( w tym odnowienie limitu w ROR) lub mieszkaniowy do 50 tys. zł 0.1% nie mniej niż 20 zł

b) mieszkaniowy powyżej 50 tyś. zł 0,1% nie mniej niż 50 zł

2. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta

a) kredyty udzielone na kwotę do wysokości 255 550 zł, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie - bez opłat

b) kredyty inne, niż wskazane w pkt a) za każdy harmonogram 20,00 zł

3. Za sporządzenie: 20,00 zł

a) umowy poręczenia  (opłaty nie pobiera się od kontynuowanych umów poręczenia dotyczących ugody lub    restrukturyzacji 

zadłużenia)
za każdą umowę 20,00 zł

b) poręcznia wekslowego na deklaracji wekslowej   (opłaty nie pobiera się od kontynuowanych umów poręczenia dotyczących 

ugody lub restrukturyzacji zadłużenia)
za każde poręczenie 20,00 zł

4. Za czynności związane ze zmianą : od każdej umowy , płatna jednorazowo

a) warunków spłaty kredytu od kwoty pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo 0,5 % nie mniej niż 50,00 zł nie więcej niż 300 zł

b) prawnej formy zabezpieczenia kredytu od każdej umowy , płatna jednorazowo 100,00 zł

c) innych warunków umowy od każdej umowy , płatna jednorazowo 100,00 zł

5. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu, przystąpienia do długu, zawarcia ugody  lub restrukturyzacji długu za każdy wniosek 50,00 zł

6. Za sporządzenie umowy przejęcia lub przystąpienia do długu , ugody lub restrukturyzacji długu za każdą umowę od kwoty umowy 0,5% nie mniej niż 100 zł

7. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 100,00 zł

8. Za wydanie na wniosek klienta: 
1)

a) opini bankowej 50,00 zł + VAT

b) zaświadczenia o stanie zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia 

że klient nie figuruje jak dłuznik Banku 30,00 zł + VAT

9. Za wydanie kserokopii umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 30,00 zł

11. Za wydanie kserokopii dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub 

przewłaszczenia
za każdy duplikat 25,00 zł

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Rozdział 6. Kredyty i pożyczki dla osób fizycznych

naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty 

odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR), 

płatna jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do 

dyspozycji kredytobiorcy

za każdą opinię/zaświadczenie

za rozpatrzenie wniosku o udzielenie lub odnowienie kredytu 

(dotyczy kredytów odnawialnych),  naliczania od 

wnioskowanej kwoty, płatna w dniu złożenia wnioski, w razie 

odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z 

podpisania umowy kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi, 

prowizja nie jest pobierania od kredytów konsorcjalnych, w 

których BSZŁ jest uczetnikiem konsorcjum

50,00 złZa wystawienie zezwolenia na wykreślenie kredytu z księgi wieczystej nieruchomości , zwalniającego zastaw 10. za każdy dokument

9



Taryfa prowizji i oplat

12. Za wysłanie : 

a) upomnienie/monit do kredytów udzielonych do 10.03.2016 r. 6,60 zł

b) upomnienie/monit do kredytów udzielonych od 11.03.2016 r. bez opłat

c) wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu/pożyczki, wezwanie ostateczne do kredytów 

     udzielonych do 10.03.2016 r.

d) wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu/pożyczki, wezwanie ostateczne do kredytów 

     udzielonych od 11.03.2016 r.

e) wypowiedzenie umowy kredytowej do kredytów udzielonych do 10.03.2016 r. 100,00 zł

f) wypowiedzenie umowy kredytowej do kredytów udzielonych od 11.03.2016 r. bez opłat

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

14. Za wyjazd do Kredytobiorcy związany z : za każdy wyjazd

1) kontrolą przed udzieleniem kredytu oraz w trakcie trwania umowy kredytowej 50,00 zł

2) Kontrolą związaną z nieterminowa obsługą kredytu 30,00 zł

15. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta za każdą czynność 50,00 zł

1)
 Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towaów i usług . Opłata zostanie zwiększona po kwote podatku VAT wg.obowiązującej stawki

bez opłat

20,00 zł

za każde wezwanie

za każde upomnienie/monit

za każde wypowiedzenie
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Taryfa prowizji i oplatDział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych

Firmy , instytucje i 

spółdzielnie

Spółdzielnie 

mieszkaniowe

Wspólnoty 

mieszkaniowe

Rolnik                     

AGRO VAT

Rolnik                  

AGRO Standard

Stowarzyszenia, 

fundacje oraz 

organizacje 

społeczne

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku 

pomocniczego):
a) otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) prowadzenie rachunku rozliczeniowego 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 6,00 zł 2,00 zł 5,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

a) dokonywane w placówce Banku na rachunki prowadzone przez Bank 0,3% min. 4,0 zł 2,0 zł od każdej operacji 0,5% min. 2,00 zł 0,1% min.2,00 zł maks. 

50,0 zł

bez opłat 0,3% min. 3,50 zł

b) dokonywane w placówce Banku na rachunki w innych bankach 0,5% min. 3,50 zł 0,5% min. 3,50 zł 0,5% min. 3,50 zł 0,5% min. 3,50 zł 0,5% min. 3,50 zł 0,5% min. 3,50 zł

maks.50,00 zł maks.50,00 zł

c) dokonywane w formie zamknietej lub do wrzutni nocnej 0,3% min. 4,50 zł 0,3% min. 4,50 zł 0,3% min. 4,50 zł nie dotyczy nie dotyczy 0,3% min. 4,50 zł

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku:

a) prowadzonego przez Bank 0,3% min. 4,0 zł 0,3% min. 4,0 zł 0,3% min. 4,0 zł 0,1% min.2,00 zł maks. 

50,0 zł

0,1% min.2,00 zł maks. 

50,0 zł

0,3% min. 4,0 zł

b) prowadzonego przez Bank w kwocie powyżej 30 tys zł bez zgłoszenia 0,5% min. 3,50 zł 0,5% min. 3,50 zł 0,5% min. 3,50 zł 0,5% min.2,00 zł maks. 

50,0 zł

0,1% min.2,00 zł maks. 

50,0 zł

0,5% min. 3,50 zł

c) prowadzonego przez Bank - z wpływów bieżących na rachunku      0,5% min. 1,0 zł maks 

50,00 zł

0,5% min. 1,0 zł maks 

50,00 zł

0,5% min. 1,0 zł maks 

50,00 zł

0,5% min.2,00 zł maks. 

50,0 zł

bez opłat 0,5% min. 1,0 zł maks 

50,00 zł

4. Realizacja przelewów:

a) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w Banku 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

- na rachunki prowadzone w innych Bankach 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

- na rachunki ZUS i Urzędów Skarbowych 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

b) złożonych w formie papierowej z wpływu bieżącego na rachunek bez opłat

c) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

- na rachunki ZUS i Urzędów Skarbowych 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

d) realizowanych w systemie SORBNET1
)

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

5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta  - zlecenie stałe  

oraz przelewy z datą przyszłą:

1. realizacja zlecenia złożonego w formie papierowej: za każdy

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

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

2. realizacja zlecenia złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: za każdą

a) na rachunki prowadzone w Banku dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych Bankach 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

3. modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą

a) złożona w formie papierowej dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4. odwołanie zlecenia stałego:

a) złożone w formie papierowej 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

6. Polecenie zapłaty - opłata pobierane z rachunku dłużnika :

a) realizacja polecenia zapłaty

b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na 

korzystanie z polecenia zapłaty

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
za każdą 

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

8. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego 
za każdą 

dyspozycję
15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 15,00 zł

0,5% min. 1,0 zł maks 

50,00 zł

0,5% min. 1,0 zł maks 

50,00 zł

0,5% min. 1,0 zł maks 

50,00 zł

0,5% min. 1,0 zł maks 

50,00 zł

za każdą 

dyspozycję

naliczana od 

wypłacanej kwoty

za każdy  przelew 0,5% min. 1,0 zł maks 

50,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

miesięcznie, za 

każdy rachunek

naliczana od 

wpłacanej kwoty

2,50 zł2,50 zł2,50 zł2,50 zł2,50 zł2,50 zł
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Taryfa prowizji i oplat9. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego lub wydruk dokumentu wypłaty
za każdy czek lub 

wydruk
1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

10. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów 
za każdą 

dyspozycję
30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 30,00 zł

11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej rachunek bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2) na adres elektroniczny e-mail klienta bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

12. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta

1) z bieżącego roku kalendarzowego 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

2) z lat poprzednich
25,00 zł + po 12,50 zł za 

każdy poprzedni rok

25,00 zł + po 12,50 zł za 

każdy poprzedni rok

25,00 zł + po 12,50 zł za 

każdy poprzedni rok

25,00 zł + po 12,50 zł za 

każdy poprzedni rok

25,00 zł + po 12,50 zł za 

każdy poprzedni rok

25,00 zł + po 12,50 zł za 

każdy poprzedni rok

13.
Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku i /lub wielkości 

obrotów i sald  
2)

za każde 

zaświadczenie
50,00 zł + VAT

14. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

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

b) z lat poprzednich
10,00 zł + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni rok

10,00 zł + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni rok

10,00 zł + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni rok

10,00 zł + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni rok

10,00 zł + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni rok

10,00 zł + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni rok

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

15.
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu

za każdą 

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

16. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda za każdy monit 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

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

18.

Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z 

powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego 

odbiorcy

za każdą 

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

19. Za likwidację rachunku za każdy rachunek 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

20. Za wypłatę z kont przejściowych za każdą wypłatę 0,5 % min.20,0 zł 0,5 % min.20,0 zł 0,5 % min.20,0 zł 0,5 % min.20,0 zł 0,5 % min.20,0 zł 0,5 % min.20,0 zł

21 Usługi płatności masowe

a) oplata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych 50, 00 zł 50, 00 zł 50,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 50, 00 zł.

b) opłata za wpłatę na rachunek wirualny indywidualnie ustalana                

z klientem

indywidualnie ustalana      

z klientem

indywidualnie ustalana               

z klientem

nie dotyczy nie dotyczy indywidualnie ustalana               

z klientem

22

Dokonywanie blokady środków w obrocie zagranicznym i krajowym:                                             

1) dla zleceń w Euro                                                                                                                          

2) dla zleceń w pozostałej walucie

za każdą blokadę 5,00 zł                             

10,00 zł

5,00 zł                             

10,00 zł

5,00 zł                              

10,00 zł

5,00 zł                               

10,00 zł

5,00 zł                                 

10,00 zł

5,00 zł                                     

10,00 zł

1)
Przelewy składane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku i realizowane na życzenie klienta

2)
 Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towaów i usług . Opłata zostanie zwiększona o kwote podatku VAT wg.obowiązującej stawki

jednorazowo za 

każdą wpłatę 

pobierana zbiorczo 

raz dziennie

za każdy dokument

za każde 

zestawienie

-
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Taryfa prowizji i oplat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat

2. Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat

5. Realizacja przelewów:

a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych Bankach 10,00 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET
1) 30,00 zł

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 
2) za każde zaświadczenie 50,00 zł + VAT

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej za każdą dyspozycję 10,00 zł

8. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz:

1) Banku bez opłat

2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1 20,00 zł

9. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta

1) terminowej lokaty oszczędnościowej:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł

b) z każdego poprzedniego roku 30,00 zł

10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 30,00 zł

11. Za likwidacje rachunku lokaty terminowej za każdy rachunek 5,00 zł
1)

 Przelewy składane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku i realizowane na życzenie klienta

2)
 Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towaów i usług . Opłata zostanie zwiększona o kwote podatku VAT wg.obowiązującej stawki

Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych

Rachunki lokat terminowych

za każde zestawienie

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

12



Taryfa prowizji i oplat

Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej

Firmy , instytucje i 

spółdzielnie 

Spółdzielnie 

mieszkaniowe

Wspólnoty 

mieszkaniowe

Rolnik Agro 

VAT

Rolnik Agro 

Standard

Stowarzyszenia, 

fundacje oraz 

organizacje 

społeczne

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:

1) kanału WWW bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3) Serwisu SMS: bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2. Opłata za wydanie tokena:

1) wydanie pierwszego tokena w tym wznowienie : 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

2) wydanie kolejnego tokena 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

3) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta
150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 100,00 zł 150,00 zł

3. Opłata za użytkowanie tokena: za każdy token:

1) pierwszego tokena: - jednorazowo albo 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 100,00 zł 150,00 zł

   miesiecznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

2) kolejnego tokena: - jednorazowo albo 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 100,00 zł 150,00 zł

   miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2,00 zł

4. Opłata za wydanie karty czipowej:

1) wydanie pierwszej karty chipowej bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy bez opłat

2) wydanie kolejnej karty chipowej (w tym wznowienie) 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 40,00 zł

3) zastrzeżenie karty chipowej bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy bez opłat

5. Opłata za użytkowanie karty czipowej

1) pierwszej karty chipowej 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 10,00 zł

2) kolejnej karty chipowej (w tym wznowienie) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 10,00 zł

6. Opłata za wydanie w użytkowanie czytnika kart czipowych

1) wydanie pierwszego czytnika bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy bez opłat

2) wydanie każdego kolejnego 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 40,00 zł

7. Opłata za użytkowanie czytnika kart czipowych 

1) pierwszej karty czipowej 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 10,00 zł

2) kolejnej karty czipowej (w tym wznowienie) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 10,00 zł

8. Opłata za wydanie PIN-u do karty czipowej za każdy pin 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 10,00 zł

9. Opłata za wydanie identyfikatora i hasła dostepu za każdy ID 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat 10,00 zł

10. Za serwis SMS 
1 za każdt SMS 0.25 zł * nie dotyczy nie dotyczy 0.25 zł 0.25 zł nie dotyczy

    11. Zastrzeżenie/blokada  tokena/karty/hasła jednorazowo 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 5.00 zł 20,00 zł

12. Odblokowanie tokena/karty jednorazowo 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 5,00 zł 20,00 zł

13. Autoryzacja dyspozycji hasłem SMS miesięcznie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 3.00 zł nie dotyczy
1 

opłata pobierana zbiorczo, za wzystkie wysłane sms-y raz w miesiącu

* dotyczy osób fizycznych prowadzących dziłalnośc gospodarczą

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

za każda kartę 

miesięcznie

za każdy czytnik 

jednorazowo

za każdą kartę 

jednorazowo

za każdy token 

jednorazowo

miesięcznie

za każy czytnik 

miesięcznie

Wyszczególnienie czynności
Tryb pobierania 

opłaty

Stawka obowiązujaca
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Rozdział 4. Karty płatnicze

Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)

Visa Business Electron 

payWave
Visa Business Electron

1. Wydanie karty do rachunku :

a) pierwszej 15,00 zł 8,00 zł

b) kolejnej 15,00 zł 8,00 zł

Uwaga:  w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjowania opłaty

2. Wydanie:

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

2) nowej karty w miejsce utraconej 40,00 zł 40,00 zł

3. Wznowienie karty do rachunku :

Uwaga:  w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjowania opłaty

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat

5. Użytkowanie karty: miesięcznie 8,00 zł 6,00 zł

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

7. Opłata za wypłatę gotówki:

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

2) w kasach banku 1,50 zł 4,50 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 2% min. 5,00 zł 3 % min. 3,50 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 3% min. 10,00 zł 3 % min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą 3% min. 10,00 zł 3 % min. 4,50 zł

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

rozliczenia operacji
bez opłat 0,60 zł

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

10. Zmiana PIN w bankomatach:

1) Banków SGB 5,00 zł 5,00 zł

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

11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) Banków SGB bez opłat bez opłat

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł 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 i/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 przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro
 1 naliczana od kwoty transakcji 

pobierana w dniu rozliczenia operacji
1,00% 1,00%

17. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
 1 naliczona od kwoty transakcji 

pobierana w dniu rozliczenia  operacji 
bez prowizji 3.00%

1 
Opłata pobierana przez SGB - Bank S.A. przy przeliczenie/przewalutowaniu transakcji 

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

za każdą kartę

za każdą kartę

za każdą kartę 15,00 zł 15,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji naliczana od 

wypłacanej kwoty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca
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Taryfa prowizji i oplat

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowizja :

Za udzielenie kredytu obrotowego FIRMA

a) podmioty posiadające rachunek w Banku 2% min 150 zł

b) pozostałe podmioty 3% min 150 zł

Za udzielenie kredytu obrotowego Produkcja Rolna

a) podmioty posiadające rachunek w Banku 2% min 150 zł

b) pozostałe podmioty 3% min 150 zł

3) Za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym ( RB) lub ROR 2% min  150 zł

4) Za odnowienie lub podwyższenie limitu kredytu w rachunku bieżącym ( RB) lub ROR
1,50% min 150 zł

5) Za udzielenie kredytu preferencyjnego obrotowego lub inwestycyjnego z dopłatą ARiMR 
3)

1,85%

6) Za udzielenie kredytu inwestycyjnego :

a) podmioty posiadające rachunek w Banku  2% min 150 zł

b) pozostałe podmioty 3% min 150 zł

7) Za udzielenie kredytów nie wymienionych w p.1-6 :

a) podmioty posiadające rachunek w Banku 2% min 150 zł

b) pozostałe podmioty 3% min 150 zł

2. Za rozpatrzenie wniosku (opinii) o kredyt (nie dotyczy kredytów z dopłatą ARiMR) :

b) na działalność rolniczą 0.05 % nie mniej niż 50,00 zł

d) na działalność pozarolniczą 0.05 % nie mniej niż 70,00 zł

3. Za sporządzenie:

a) umowy poręczenia  (opłaty nie pobiera się od kontynuowanych umów poręczenia dotyczących 

ugody lub    restrukturyzacji zadłużenia)
za każdą umowę 20,00 zł

b) poręcznia wekslowego na deklaracji wekslowej   (opłaty nie pobiera się od 

kontynuowanych umów poręczenia dotyczących ugody lub restrukturyzacji zadłużenia)
za każde poręczenie 20,00 zł

4. Za czynności związane ze zmianą

a) warunków spłaty 

- kredytu inwestycyjnego z dopłatą z funduszy UE od każdej umowy , płatna jednorazowo 50,00 zł

- pozostałych kredytów
naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty, 

płatna jednorazowo
0,5 % min.50,00 zł maks.500 zł

b) prawnej formy zabezpieczenia kredytu od każdej umowy , płatna jednorazowo 50,00 zł

c) innych warunków umowy od każdej umowy , płatna jednorazowo 50,00 zł

5. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu , przystąpienia do długu , zawarcia ugody lub restrukturyzacji długuza każdy wniosek , jednorazowo 30,00 zł

6. Za sporządzenie umowy przejęcia lub przystąpienia do długu , ugody lub restrukturyzacji długu za każdą umowę od kwoty umowy 0,5% nie mniej niż 100 zł

7. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 200,00 zł

8. Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie kredytu z księgi wieczystej nieruchomości , 

zwalniającego zastaw rejestrowy lub przenoszące własność zabezpieczenia 

9. Za wysłanie : za każde upomnienie/monit

a) upomnienia/monitu za każde upomnienie 15,00 zł

b) wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu/pożyczki za każde wezwanie 20,00 zł

c) wypowiedzenia umowy kredytowej za każde wypowiedzenie 100,00 zł

10. Za wyjazd do Kredytobiorcy związany z :

1) kontrolą przed udzieleniem kredytu oraz w trakcie trwania umowy kredytowej 50,00 zł

2) Kontrolą w trakcie trwania umowy o kr. inwestycyjny z dopłatami ARiMR udzielony do 31 

grudnia 2014 r.
100,00 zł

3) Kontrolą związaną z nieterminowa obsługą kredytu 50,00 zł

Za każdy wyjazd 

 za rozpatrzenie wniosku o udzielenie lub odnowienie kredytu 

(dotyczy kredytów odnawialnych),  naliczania od wnioskowanej 

kwoty, płatna w dniu złożenia wnioski, w razie odmowy 

udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania 

umowy kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi, prowizja nie 

jest pobierania od kredytów konsorcjalnych, w których BSZŁ 

jest uczetnikiem konsorcjum

za każdy dokument 50,00 zł

Rozdział 5. Kredyty i pożyczki 

naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub od kwoty 

odnowienia kredytu lub podwyższenia limitu kredytu (dotyczy 

kredytów odnawialnych w RB), płatna jednorazowo, przed lub 

przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

1)

2)
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Taryfa prowizji i oplat

11.

Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość 

zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia, że 

klient nie figuruje jako dłużnik 
2)

:

za każdy egzemplarz zaświadczenia

1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 50,00 zł + VAT

2) dla podmiotów gospodarczych 100,00 zł + VAT

13. Za wydanie opinii bankowej na temat klienta na wniosek klienta 
2) za każdy egzemplarz opinii

1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 100,00 zł + VAT

2) dla podmiotów gospodarczych 150,00 zł + VAT

14.
Za wydanie kserokopii dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, 

zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia:

1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 30,00 zł

2) dla podmiotów gospodarczych 80,00 zł

15. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości:

1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 50,00 zł

2) dla podmiotów gospodarczych 100,00 zł

16. Od niewykorzystanej kwoty kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym 
1) od kwoty niewykorzystanej  za każdy dzień 1,50%

17. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za 

klienta
za każdą czynność 50,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

2. Prowizja za wystawienie

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)

0,5 % za każdy kwaratał

3. Z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, poręczenia, regwarancji
za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji, 

poręczenia, regwarancji
1,00%

4. Wysyłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty w ramach gwarancji za każde żądanie 100 zł

1) prowizję pobiera się gdy kwota wykorzystanego limitu jest mniejsza niż 80% przyznanego limitu odnawialnego
2)

 Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towaów i usług . Opłata zostanie zwiększona o kwote podatku VAT wg.obowiązującej stawki
3)

 zgodnie z umową zawartą przez bank w zakresie udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrulturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozdział 6. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale 

1. Prowizja wstępna

za rozpatrzenie zlecenia udzielenia limitu, wystawienia 

gwarancji/ regwarancji, poręczenia, promesy wystawienia 

gwarancji/regwarancji, naliczana od kwoty wnioskowanej, 

płatna w dniu złożenia zlecenia (w razie odmowy wystawienia 

gwarancji/regwarancji lub rezygnacji zleceniodawcy, prowizja 

nie podlega zwrotowi)

za każdy duplikat

za każdy wniosek

1% (min 100 zł, max 1.000 zł)    
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

Wpłaty gotówkowe:

1) na rachunki prowadzone w Banku  ( z wyłączeniem rachunków prowadzonych w ramach pakietów)

2) na rachunki prowadzone w innych Bankach

3) na cele związane z prowadzeniem działaności gospodarczej ( z wyłączeniem rachunków prowadzonych w ramach pakietów)

4) na rachunki organizacji pożytku publicznego oraz na cele charytatywne

5)
na rachunki ZUS i Urzędów Skarbowych ( poza zawartymi przez Bank umowami o zastępczą obsługę)

naliczona od każdej 

wpłaconej kwoty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

1. Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną po wykonaniu operacji

2. Za wydanie blankietu czekowego dla osoby fizycznej za każdy blankiet

3. Za zastrzeżenie lub odwołanie w bazie dokumenty zastrzeżone:

1) dokumentu tożsamości klienta Banku ( osoby posiadającej rachunek w Banku)

2) dokumentu tożsamości osoby nie będącej klientem Bnaku 

4. Zmiana karty wzorów podpisów za każda zmianę

5. Za przesłanie środków finansowych przekazem pocztowym za każdy przekaz

6. Opłata za obsługę kredytu preferencyjnego 
1) pobierana miesięcznie

7. Za wymianę krajowych znaków peniężnych wymagających liczenia sortowania lub pakowania naliczona od kwoty

1. dla klientów Banku podlegającej

2. dla pozostałych osób wymianie

8. Za wypłatę z kont przejściowych

1) 
nie dotyczy kredytów preferencyjnych udzielonych od 01 stycznia 2015 roku

bezpłatnie

0,25%

0,5 % nie mniej niż 15 zł

bez opłat

15,00 zł

15,00 zł

5,0 zł + koszt opłaty pocztowej

15,00 zł

 0,5 % min. 5 zł

Rozdział 2. Inne opłaty i prowizje

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

wg ceny zakupu dokonanego przez Bank powiększona o stawkę podatku VAT

1,00 zł

za każde zastrzeżenie

bez prowizji

Dział IV. Pozostałe czynności                                                                                                                                                                 

Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe  

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

0,5% min. 3.50  zł

0,5% min. 3.50 zł

0,5% min. 4 zł

naliczana od każdej 

wpłacanej kwoty
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