Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 17/2021
Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK
SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE
I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE
L.p. Wyszczególnienie czynności
1.

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone przez BS
Uwaga: opłatę pobiera się od wpłacającego

2.

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone przez
inne banki z wyłączeniem wpłat określonych w pkt. 3
Uwaga: opłatę pobiera się od wpłacającego

3.

Wpłaty gotówkowe z tytułu usług operatorów telefonów
komórkowych i stacjonarnych, opłaty abonamentu za radio i
telewizję, opłaty za prąd, gaz, wodę, ścieki, wywóz odpadów
komunalnych, internet, oraz wpłaty podatków przez sołtysów na
rachunki samorządów terytorialnych w innym banku
Wpłaty gotówkowe z tytułu czynszu na rzecz Spółdzielni
Mieszkaniowej w Golubiu-Dobrzyniu

4.
5.

Wpłaty gotówkowe z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
ZUS

6.

Wpłaty gotówkowe realizowane za pomocą systemu Express
Elixir
Wysłanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji
bankowej - wpłaty
Wypłaty zleceń otrzymanych dla klienta nie posiadającego
rachunku w banku

7.
8.
9.

Wymiana banknotów i monet jednego nominału na inne
nominały:
1) do 10 sztuk (maksymalna ilość banknotów/monet złożonych
do wymiany lub otrzymanych po wymianie)
2) w pozostałych przypadkach – od wartości wymiany

Stawka
obowiązująca
0,5%
nie mniej niż 1,50 zł i
nie więcej niż 500 zł,
chyba że umowa
stanowi inaczej
0,5%
nie mniej niż 4,00 zł i
nie więcej niż 500 zł,
chyba że umowa
stanowi inaczej
4,00 zł
od wpłaty

2,50 zł
od wpłaty
0,5%
nie mniej niż 6,00 zł
nie więcej niż 300 zł
10 zł od wpłaty
10,00 zł
od każdej operacji
0,5%
nie mniej niż 3,50 zł i
nie więcej niż 500 zł

0,00 zł
0,5 % nie mniej niż
10,00 zł

II. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY
L.p. Wyszczególnienie czynności
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu
wkładu oszczędnościowego i jego wysokości oraz wysokości
dopisanych odsetek itp.
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej
Umorzenie utraconej książeczki
Wystawienie nowej książeczki w zamian utraconej lub
zniszczonej
Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)
Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku
Sądu/lub na podstawie aktu notarialnego
Likwidacja rachunku
uwaga: nie dotyczy rachunków nieczynnych w obrocie
oszczędnościowym

Stawka
obowiązująca
bez opłat
0,00 zł
14,99 zł
(w tym 23% VAT)

10,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
50,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
od każdego
spadkobiercy
jednorazowo do
wysokości środków na
rachunku, jednak nie
więcej niż 5,00 zł

III. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Wyszczególnienie czynności
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank
Wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe (przelewy)
1. pierwsza w danym miesiącu kalendarzowym
2. każda kolejna w miesiącu kalendarzowym
Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem
uwaga: opłatę pobiera się za każde ustanowione lub zmienione
pełnomocnictwo
Sporządzenie historii rachunku – za każde rozpoczęte 10
pozycji:
1. za bieżący rok
2. za każdy poprzedni rok
Sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu
1. za bieżący rok
2. za każdy poprzedni
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia:
1. posiadaniu rachunku

Stawka
obowiązująca
bez opłat
0,00 zł
bez opłat
0,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

10,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
14,99 zł
(w tym 23% VAT)

2. o obrotach i saldzie rachunku

30,00 zł
(w tym 23% VAT)

10.

11.
12.

Wyciąg z rachunku
1. drukowany raz w miesiącu
a) wysyłany listem zwykłym
b) wydawany w placówce Banku
2. drukowany po każdej operacji – za każdy wyciąg
a) wysyłany listem zwykłym
b) wydawany w placówce Banku
3. duplikat wyciągu
a) za bieżący rok
b) za każdy poprzedni rok
4. załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik –
potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do
wyciągu
Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku
Sądu/lub na podstawie aktu notarialnego
Likwidacja rachunku
uwaga: nie dotyczy rachunków nieczynnych w obrocie
oszczędnościowym

bez opłat
bez opłat
5,00 zł
3,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
5,00 zł
15,00 zł
od każdego
spadkobiercy
jednorazowo do
wysokości środków na
rachunku, jednak nie
więcej niż 10,00 zł

IV. RACHUNKI ROZLICZENIOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
„STANDARD”
(oferowane osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, działalność
zarobkową na własny rachunek , osobom prowadzącym gospodarstwo rolne oraz
wspólnikom spółek cywilnych)
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Wyszczególnienie czynności
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku – miesięcznie
Wpłaty gotówkowe dokonywane w kasach banku
Wypłaty gotówkowe dokonywane w kasach banku
Wpływy bezgotówkowe na rachunek
uwaga: prowizji nie pobiera się od wpływów z tytułu operacji
dokonywanych na rachunkach prowadzonych przez bank
Przelewy:
Wykonywane w placówce Banku
 na rachunki prowadzone przez Bank
 na rachunki prowadzone w innych bankach
 przelew ekspresowy Express Elixir
 przelew pilny SORBNET
Wykonywane za pośrednictwem Internet Banking
 na rachunki prowadzone przez Bank
 na rachunki prowadzone w innych bankach
 przelew ekspresowy Express Elixir
 przelew pilny SORBNET
Zlecenia stałe:
1. realizacja zlecenia stałego
2. odwołanie zlecenia stałego
uwaga: opłaty nie pobiera się z tytułu zleceń stałych

Stawka
obowiązująca
bez opłat
bez opłat
0,00 zł
0,00 zł
0,2 %
od wpływu

1,00 zł
4,00 zł
10,00 zł
60,00 zł
0,50 zł
1,00 zł
10,00 zł
40,00 zł
5,00 zł
2,50 zł

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

dotyczących dyspozycji spłaty kredytów udzielonych przez Bank
Posiadaczowi rachunku oraz prowizji za obsługę dopłat ARiMR
Polecenie zapłaty:
1. złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez
wierzyciela
2. realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
3. odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego
odwołania) lub aktualizacja upoważnienia polecenia
zapłaty
4. odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku
środków na rachunku dłużnika
Udostępnienie Serwisu SMS /pakiet pasywny/ – opłata
miesięczna
Wydanie blankietów czekowych – za każdy blankiet
Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego – od
każdego czeku
Administrowanie czekami rozrachunkowymi, przyjętymi do
„inkasa” przez Bank podawcy czeku – od każdego czeku
uwaga: opłatę pobiera się od podawcy czeku
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków gotówkowych i
rozrachunkowych
Wykonanie zastrzeżenia
Informacja telefoniczna o stanie rachunku:
1. udzielanie na „hasło” telefonicznej informacji o stanie
rachunku – opłata miesięczna
2. zmiana hasła na wniosek klienta
Realizacja z rachunku tytułu wykonawczego lub dokumentu
mającego moc takiego tytułu
uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika po pełnej
realizacji tytułu wykonawczego
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem
uwaga: opłatę pobiera się za każde ustanowione lub zmienione
pełnomocnictwo
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia:
1. posiadaniu rachunku

2,50 zł
2,50 zł
6,00 zł
2,50 zł
5,00 zł
1,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
0,5% kwoty zajętej
min. 25 zł, max
200,00 zł
20,00 zł

14,99 zł
(w tym 23% VAT)

2. o obrotach i saldzie rachunku
19.

20.
21.

Sporządzenie historii rachunku – za każde rozpoczęte 10
pozycji:
1. za bieżący rok
2. za każdy poprzedni rok
Sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu
1. za bieżący rok
2. za każdy poprzedni
Wyciąg z rachunku
1. drukowany raz w miesiącu
a) wysyłany listem zwykłym
b) wydawany w placówce Banku
2. drukowany po każdej operacji – za każdy wyciąg

30,00 zł
(w tym 23% VAT)

10,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
bez opłat
bez opłat

22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

a) wysyłany listem zwykłym
b) wydawany w placówce Banku
3. duplikat wyciągu
a) za bieżący rok
b) za każdy poprzedni rok
4. załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik –
potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do
wyciągu
Likwidacja rachunku
uwaga: w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank
prowizja pobierana jest do wysokości środków na rachunku,
jednak nie więcej niż 20,00 zł
Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku
Sądu/lub na podstawie aktu notarialnego
Uruchomienie usługi elektronicznego dostępu do rachunku
Miesięczna opłata za korzystanie z elektronicznego dostępu do
rachunku
Usługa autoryzacji kodem sms za użytkownika – miesięcznie
Użytkowanie tokena USB:
1. opłata miesięczna
2. zastrzeżenie tokena
3. odblokowanie tokena
Wykonanie na wniosek klienta:
1. zablokowania kanału dostępu
2. odblokowanie kanału dostępu
3. odblokowanie indywidualnego hasła dostępu do
kanału www
4. ponownego przesłania identyfikatora ID (nazwa
użytkownika)
Karty płatnicze zbliżeniowe: Mastercard Business, Visa
Business:
1. wydanie karty dla:
a) posiadacza rachunku
b) współposiadacza rachunku
c) osoby wskazanej
2. wydanie
a) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
b) nowej karty w miejsce utraconej
3. wznowienie karty
4. zastrzeżenie karty
5. używanie karty – miesięcznie
6. zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat
gotówki na wniosek klienta
7. opłata za wypłatę gotówki
a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i
zrzeszonych banków spółdzielczych, za wyjątkiem
bankomatów BS Brodnica
b) w kasach banków SGB
c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt a)
d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt b)

5,00 zł
3,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
2,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
od każdego
spadkobiercy
bez opłat
6,00 zł
bez opłat
0,00 zł
25,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
15,00 zł

40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
bez opłat
3,00 zł
15,00 zł

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

e) w bankomatach za granicą na terenie EOG
f) w bankomatach za granicą poza terenem EOG
8. wypłata gotówki w ramach usługi cash back
9. wydanie nowego numeru PIN
10. zmiana PIN w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w ppkt a)
11. sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w ppkt a)
12. zestawienie transakcji przesyłane do klienta (opłata
miesięczna)
13. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie
klienta
14. ekspresowe przesłanie karty lub PIN (dostarczenie w
ciągu 3 dni roboczych)
15. transakcje bezgotówkowe
16. opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie
obcej innej niż EUR

3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
1,50 zł
6,00 zł
4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
45,00 zł
bez opłat
1%

V. RACHUNKI ROZLICZENIOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
„BIZNES”
L.p.
1.
2.

Wyszczególnienie czynności

3.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku – miesięcznie
uwaga: opłaty pobiera się tylko za pełne miesiące trwania
umowy
Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank

4.

Wypłaty gotówkowe

5.

6.

Przelewy:
Wykonywane w placówce Banku
 na rachunki prowadzone przez Bank
 na rachunki prowadzone w innych bankach
 przelew ekspresowy Express Elixir
 przelew pilny SORBNET
Wykonywane za pośrednictwem Internet Banking
 na rachunki prowadzone przez Bank
 na rachunki prowadzone w innych bankach
 przelew ekspresowy Express Elixir
 przelew pilny SORBNET
Zlecenia stałe:

Stawka
obowiązująca
bez opłat
30,00 zł
0,35 %
nie mniej niż 5,00 zł i
nie więcej niż 350 zł,
chyba że umowa
stanowi inaczej
0,30 %
nie mniej niż 5,00 zł i
nie więcej niż 300 zł,
chyba że umowa
stanowi inaczej
1,00 zł
4,00 zł
10,00 zł
60,00 zł
0,50 zł
1,00 zł
10,00 zł
40,00 zł

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

1. realizacja zlecenia stałego
2. odwołanie zlecenia stałego
uwaga: opłaty nie pobiera się z tytułu zleceń stałych
dotyczących dyspozycji spłaty kredytów udzielonych przez Bank
Posiadaczowi rachunku
Polecenie zapłaty:
1. złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez
wierzyciela
2. realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
3. odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego
odwołania) lub aktualizacja upoważnienia polecenia
zapłaty
4. odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku
środków na rachunku dłużnika
Udostępnienie Serwisu SMS /pakiet pasywny/ – opłata
miesięczna
Wydanie blankietów czekowych – za każdy blankiet
Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego – od
każdego czeku
Administrowanie czekami rozrachunkowymi, przyjętymi do
„inkasa” przez Bank podawcy czeku – od każdego czeku
uwaga: opłatę pobiera się od podawcy czeku
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków gotówkowych i
rozrachunkowych
Wykonanie zastrzeżenia
Informacja telefoniczna o stanie rachunku:
1. udzielanie na „hasło” telefonicznej informacji o stanie
rachunku – opłata miesięczna
2. zmiana hasła na wniosek klienta
Realizacja z rachunku tytułu wykonawczego lub dokumentu
mającego moc takiego tytułu
uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika po pełnej
realizacji tytułu wykonawczego
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem
uwaga: opłatę pobiera się za każde ustanowione lub zmienione
pełnomocnictwo
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia:
1. posiadaniu rachunku

5,00 zł
2,50 zł

2,50 zł
2,50 zł
6,00 zł
2,50 zł
5,00 zł
1,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
0,5% kwoty zajętej
min. 25 zł, max
200,00 zł
20,00 zł

14,99 zł
(w tym 23% VAT)

2. o obrotach i saldzie rachunku
18.

19.
20.

Sporządzenie historii rachunku – za każde rozpoczęte 10
pozycji:
1. za bieżący rok
2. za każdy poprzedni rok
Sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu
1. za bieżący rok
2. za każdy poprzedni
Wyciąg z rachunku
1. wysyłany listem zwykłym lub wydawany w placówce
Banku w formie papierowej

30,00 zł
(w tym 23% VAT)

10,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
bez opłat

21.

22.
23.
24.

25.
26.

27.

28.

2. duplikat wyciągu
a) za bieżący rok
b) za każdy poprzedni rok
3. załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik –
potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do
wyciągu
Likwidacja rachunku
uwaga: w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank
prowizja pobierana jest do wysokości środków na rachunku,
jednak nie więcej niż 20,00 zł
Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku
Sądu/lub na podstawie aktu notarialnego
Uruchomienie usługi elektronicznego dostępu do rachunku
Miesięczna opłata za korzystanie z elektronicznego dostępu do
rachunku:
1. związanego z jednym rachunkiem, na którym obroty po
stronie Wn w roku ubiegłym przekroczyły 500 tys.
złotych
2. za każdy następny
3. związanego z jednym rachunkiem, na którym obroty po
stronie Wn w roku ubiegłym wynosiły do 500 tys.
złotych
Usługa autoryzacji kodem sms za użytkownika - miesięcznie
Użytkowanie tokena USB:
1. opłata miesięczna
2. zastrzeżenie tokena
3. odblokowanie tokena
Wykonanie na wniosek klienta:
1. zablokowania kanału dostępu
2. odblokowanie kanału dostępu
3. odblokowanie indywidualnego hasła dostępu do kanału
www
4. ponownego przesłania identyfikatora ID (nazwa
użytkownika)
Karty płatnicze zbliżeniowe: Mastercard Business, Visa
Business:
1. wydanie karty dla:
a) posiadacza rachunku
b) współposiadacza rachunku
c) osoby wskazanej
2. wydanie
a) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
b) nowej karty w miejsce utraconej
3. wznowienie karty
4. zastrzeżenie karty
5. używanie karty – miesięcznie
6. zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat
gotówki na wniosek klienta
7. opłata za wypłatę gotówki:
a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i
zrzeszonych banków spółdzielczych, za wyjątkiem

10,00 zł
15,00 zł
5,00 zł
20,00 zł
za każdy rachunek
20,00 zł
od każdego
spadkobiercy
bez opłat

40,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
1,50 zł
3,00 zł
25,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
15,00 zł

40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
bez opłat
3,00 zł
15,00 zł

bankomatów BS Brodnica
b) w kasach banków SGB
c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt a)
d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt b)
e) w bankomatach za granicą na terenie EOG
f) w bankomatach za granicą poza terenem EOG
8. wypłata gotówki w ramach usługi cash back
9. wydanie nowego numeru PIN
10. zmiana PIN w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w ppkt a)
11. sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w ppkt a)
12. zestawienie transakcji przesyłane do klienta (opłata
miesięczna)
13. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na
życzenie klienta
14. ekspresowe przesłanie karty lub PIN (dostarczenie w
ciągu 3 dni roboczych)
15. transakcje bezgotówkowe
16. opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie
obcej innej niż EUR

bez opłat
4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
1,50 zł
6,00 zł
4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
45,00 zł
bez opłat
1%

VI. RACHUNKI VAT
L.p. Wyszczególnienie czynności
1.
2.

Otwarcie rachunku VAT
Prowadzenie rachunku VAT – miesięcznie

3.

Opłata za korzystanie z elektronicznego dostępu do rachunku miesięcznie

4.

Wyciąg z rachunku
1. wysyłany listem zwykłym lub wydawany w placówce
Banku w formie papierowej
Dodatkowe wyciągi
1. duplikat wyciągu za bieżący rok
2. duplikat wyciągu za każdy poprzedni rok
Załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik – potwierdzenie
pojedynczej operacji dołączane do wyciągu

Stawka
obowiązująca
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
10,00 zł
15,00 zł
5,00 zł

VII. „KONTO DLA MŁODYCH”
(rachunek dedykowany Klientom w wieku od 13 do 25 roku życia)
L.p. Wyszczególnienie czynności
1.
2.

3.
4.

5.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku – miesięcznie

Wpłaty gotówkowe
Wypłaty gotówkowe:
1. wypłaty gotówkowe w kasach banku
2. opłata dodatkowa za wypłatę nieawizowaną –
pobierana każdorazowo od nadwyżki środków powyżej
kwoty podlegającej awizowaniu
3. niepodjęcie kwoty awizowanej w uzgodnionym terminie
(od kwoty nie podjętej)
Przelewy:
Wykonywane w placówce Banku
 na rachunki prowadzone przez Bank
 na rachunki prowadzone w innych bankach
 przelew ekspresowy Express Elixir
 przelew pilny SORBNET
 na rachunki posiadacza związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
Wykonywane za pośrednictwem Internet Banking
 na rachunki prowadzone przez Bank
 na rachunki prowadzone w innych bankach

 przelew ekspresowy Express Elixir
 przelew pilny SORBNET
 na rachunki posiadacza związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
6.

7.

Zlecenia stałe:
1. realizacja zlecenia stałego
2. odwołanie zlecenia stałego
uwaga: opłaty nie pobiera się z tytułu zleceń stałych
dotyczących dyspozycji spłaty kredytów udzielonych przez Bank
Posiadaczowi rachunku
Polecenie zapłaty:
1. złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez
wierzyciela
2. realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
3. odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego
odwołania) lub aktualizacja upoważnienia polecenia

Stawka
obowiązująca
bez opłat
0,00 zł w przypadku
posiadania karty
płatniczej do rachunku
6,00 zł w przypadku
nieposiadania karty
płatniczej do rachunku
bez opłat
bez opłat
0,15% min. 15,00 zł,
max 150,00 zł
0,15% min. 15,00 zł,
max. 50,00 zł
1,00 zł
4,00 zł
10,00 zł
60,00 zł
10,00 zł
0,00 zł
pięć pierwszych
przelewów w
miesiącu bez opłat,
każdy kolejny 1,00 zł
5,00 zł
40,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
2,50 zł

2,50 zł
2,50 zł

8.

9.
10.
11.

12.

13.

zapłaty
4. odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku
środków na rachunku dłużnika
Informacja telefoniczna o stanie rachunku:
1. udzielanie na „hasło” telefonicznej informacji o stanie
rachunku – opłata miesięczna
2. zmiana hasła na wniosek klienta
Udostępnienie Serwisu SMS /pakiet pasywny/ - opłata
miesięczna
Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem
uwaga: opłatę pobiera się za każde ustanowione lub zmienione
pełnomocnictwo
Likwidacja rachunku
uwaga:
1) w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank prowizja
pobierana jest do wysokości środków na rachunku, jednak nie
więcej niż 5,00 zł;
2) w przypadku gdy Klient otworzy inny rachunek w Banku
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia:
1. posiadaniu rachunku

6,00 zł
2,50 zł
5,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

5,00 zł
bez opłat
14,99 zł
(w tym 23% VAT)

2. o obrotach i saldzie rachunku
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

Sporządzenie historii rachunku – za każde rozpoczęte 10
pozycji:
1.
za bieżący rok
2.
za każdy poprzedni rok
Sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu
1. za bieżący rok
2. za każdy poprzedni
Wyciąg z rachunku
1. drukowany raz w miesiącu
a) wysyłany listem zwykłym
b) wydawany w placówce Banku
2. drukowany po każdej operacji – za każdy wyciąg
a) wysyłany listem zwykłym
b) wydawany w placówce Banku
3. duplikat wyciągu
a) za bieżący rok
b) za każdy poprzedni rok
4. załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik –
potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do
wyciągu
Uruchomienie usługi elektronicznego dostępu do rachunku
Miesięczna opłata za korzystanie z elektronicznego dostępu do
rachunku
Usługa autoryzacji kodem sms za użytkownika - miesięcznie
Użytkowanie tokena USB:
1. opłata miesięczna

30,00 zł
(w tym 23% VAT)

10,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
3,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
5,00 zł
bez opłat
0,00 zł
bez opłat
0,00 zł

21.

22.

2. zastrzeżenie tokena
3. odblokowanie tokena
Wykonanie na wniosek klienta:
1. zablokowania kanału dostępu
2. odblokowanie kanału dostępu
3. odblokowanie indywidualnego hasła dostępu do kanału
www
4. ponownego przesłania identyfikatora ID (nazwa
użytkownika)
Karty płatnicze zbliżeniowe: Visa, Mastercard oraz w ramach
tego typu kart – karty młodzieżowe:
1. wydanie karty dla:
a) posiadacza rachunku
b) współposiadacza rachunku
c) osoby wskazanej
2. wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu
w przypadku uszkodzenia
3. wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej
posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie
wskazanej
4. zastrzeżenie karty
5. użytkowanie karty:
a) w przypadku dokonania przez Klienta w poprzednim
miesiącu kalendarzowym 1 transakcji
bezgotówkowej przy użyciu karty
b) w przypadku niedokonania przez Klienta w
poprzednim miesiącu kalendarzowym 1 transakcji
bezgotówkowej przy użyciu karty
6. zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat
gotówki na wniosek klienta
7. opłata za wypłatę gotówki
a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i
zrzeszonych banków spółdzielczych, za wyjątkiem
bankomatów BS Brodnica
b) w kasach banków SGB
c) w bankomatach innych niż wskazane w ppkt a)
d) w kasach innych banków niż wskazane w ppkt b)
e) w bankomatach za granicą na terenie EOG
f) w bankomatach za granicą poza terenem EOG
g) w ramach usługi cashback
8. wydanie nowego numeru PIN
9. przesłanie do klienta numeru PIN
10. zmiana PIN w bankomatach
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w ppkt a)
11. sprawdzanie salda rachunku w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych niż wskazane w ppkt a)
12. zestawienie transakcji przesyłane do klienta –
miesięcznie
13. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na
życzenie klienta – za każde zestawienie

25,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
5,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
bez opłat

0,00 zł
1,50 zł
7,00 zł

bez opłat
5,00 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
1,50 zł
6,00 zł
3,50 zł
4,50 zł
7,00 zł
1,50 zł
2,50 zł
5,00 zł
5,00 zł

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

45,00 zł

VIII. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE
L.p. Wyszczególnienie czynności
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku – miesięcznie
uwaga: opłaty pobiera się tylko za pełne miesiące trwania
umowy
Wpłaty gotówkowe
Wypłaty gotówkowe:
1. wypłaty gotówkowe w kasach banku
2. opłata dodatkowa za wypłatę nieawizowaną –
pobierana każdorazowo od nadwyżki środków powyżej
kwoty podlegającej awizowaniu
3. niepodjęcie kwoty awizowanej w uzgodnionym terminie
(od kwoty nie podjętej)
Przelewy:
Wykonywane w placówce Banku
 na rachunki prowadzone przez Bank
 na rachunki prowadzone w innych bankach
 przelew ekspresowy Express Elixir
 przelew pilny SORBNET
 na rachunki posiadacza ROR związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
Wykonywane za pośrednictwem Internet Banking
 na rachunki prowadzone przez Bank
 na rachunki prowadzone w innych bankach
 przelew ekspresowy Express Elixir
 przelew pilny SORBNET
 na rachunki posiadacza ROR związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
Zlecenia stałe:
1. realizacja zlecenia stałego
2. odwołanie zlecenia stałego
uwaga: opłaty nie pobiera się z tytułu zleceń stałych
dotyczących dyspozycji spłaty kredytów udzielonych przez Bank
Posiadaczowi rachunku
Polecenie zapłaty:
1. złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez
wierzyciela
2. realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
3. odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego
odwołania) lub aktualizacja upoważnienia polecenia
zapłaty
4. odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku
środków na rachunku dłużnika

Stawka
obowiązująca
bez opłat
6,00 zł
bez opłat
bez opłat
0,15% min. 15,00 zł,
max 150,00 zł
0,15% min. 15,00 zł,
max. 50,00 zł
1,00 zł
4,00 zł
10,00 zł
60,00 zł
10,00 zł
0,50 zł
1,00 zł
5,00 zł
40,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
2,50 zł

2,50 zł
2,50 zł
6,00 zł
2,50 zł

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

Informacja telefoniczna o stanie rachunku:
1. udzielanie na „hasło” telefonicznej informacji o stanie
rachunku – opłata miesięczna
2. zmiana hasła na wniosek klienta
Udostępnienie Serwisu SMS /pakiet pasywny/ - opłata
miesięczna
Wydanie blankietów czekowych – za każdy blankiet
Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego – od
każdego czeku
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków gotówkowych i
rozrachunkowych
Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem
uwaga: opłatę pobiera się za każde ustanowione lub zmienione
pełnomocnictwo
Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku
Sądu/lub na podstawie aktu notarialnego
Likwidacja rachunku
uwaga: w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank
prowizja pobierana jest do wysokości środków na rachunku,
jednak nie więcej niż 10,00 zł
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia:
1. posiadaniu rachunku

5,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
1,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
od każdego
spadkobiercy
10,00 zł

14,99 zł
(w tym 23% VAT)

2. o obrotach i saldzie rachunku
18.

19.
20.

21.
22.

Sporządzenie historii rachunku – za każde rozpoczęte 10
pozycji:
1. za bieżący rok
2. za każdy poprzedni rok
Sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu
1. za bieżący rok
2. za każdy poprzedni
Wyciąg z rachunku
1. drukowany raz w miesiącu
a) wysyłany listem zwykłym
b) wydawany w placówce Banku
2. drukowany po każdej operacji – za każdy wyciąg
a) wysyłany listem zwykłym
b) wydawany w placówce Banku
3. duplikat wyciągu
a) za bieżący rok
b) za każdy poprzedni rok
4. załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik –
potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do
wyciągu
Uruchomienie usługi elektronicznego dostępu do rachunku
Miesięczna opłata za korzystanie z elektronicznego dostępu do
rachunku

30,00 zł
(w tym 23% VAT)

10,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
3,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
5,00 zł
bez opłat
3,00 zł

23.
24.

25.

26.

Usługa autoryzacji kodem sms za użytkownika - miesięcznie
Użytkowanie tokena USB:
1. opłata miesięczna
2. zastrzeżenie tokena
3. odblokowanie tokena
Wykonanie na wniosek klienta:
1. zablokowania kanału dostępu
2. odblokowanie kanału dostępu
3. odblokowanie indywidualnego hasła dostępu do kanału
www
4. ponownego przesłania identyfikatora ID (nazwa
użytkownika)
Karty płatnicze zbliżeniowe: Visa, Mastercard oraz w ramach
tego typu kart – karty młodzieżowe:
1. wydanie karty dla:
a) posiadacza rachunku
b) współposiadacza rachunku
c) osoby wskazanej
2. wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu
w przypadku uszkodzenia
3. wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej
posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie
wskazanej
4. zastrzeżenie karty
5. użytkowanie karty
6. zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat
gotówki na wniosek klienta
7. opłata za wypłatę gotówki
a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i
zrzeszonych banków spółdzielczych, za wyjątkiem
bankomatów BS Brodnica
b) w kasach banków SGB
c) w bankomatach innych niż wskazane w ppkt a)
d) w kasach innych banków niż wskazane w ppkt b)
e) w bankomatach za granicą na terenie EOG
f) w bankomatach za granicą poza terenem EOG
g) w ramach usługi cashback
8. wydanie nowego numeru PIN
9. przesłanie do klienta numeru PIN
10. zmiana PIN w bankomatach
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w ppkt a)
11. sprawdzanie salda rachunku w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych niż wskazane w ppkt a)
12. zestawienie transakcji przesyłane do klienta –
miesięcznie
13. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na
życzenie klienta – za każde zestawienie
14. ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

bez opłat
0,00 zł
25,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
5,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
bez opłat
bez opłat
7,00 zł

bez opłat
5,00 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
1,50 zł
6,00 zł
3,50 zł
4,50 zł
7,00 zł
1,50 zł
2,50 zł
5,00 zł
5,00 zł
45,00 zł

VIII.1. KONTO TAK!
(pakiet do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego) Oferta skierowana do nowych
klientów od 25.11.2019 r.
L.p. Wyszczególnienie czynności
1.
2.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku - miesięcznie

Stawka
obowiązująca
bez opłat
1,00 zł

uwaga: opłaty pobiera się tylko za pełne miesiące trwania umowy

3.
4.
5.

Wpłaty gotówkowe
Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach
Banku
Przelewy:
Wykonywane w placówce Banku
 na rachunki prowadzone przez Bank
 na rachunki prowadzone w innych bankach
 przelew ekspresowy Express Elixir
 przelew pilny SORBNET
Wykonywane za pośrednictwem Internet Banking
 na rachunki prowadzone przez Bank
 na rachunki prowadzone w innych bankach
 przelew ekspresowy Express Elixir
 przelew pilny SORBNET


6.

Zlecenia stałe:
1. realizacja zlecenia stałego
2. odwołanie zlecenia stałego

bez opłat
bez opłat
bez opłat
6,00 zł
10,00 zł
60,00 zł
bez opłat
1,50 zł
5,00 zł
40,00 zł

5,00 zł
2,50 zł

uwaga: opłaty nie pobiera się z tytułu zleceń stałych dotyczących
dyspozycji spłaty kredytów udzielonych przez Bank Posiadaczowi
rachunku

7.

8.
9.

Polecenie zapłaty:
1. złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez
wierzyciela
2. realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
3. odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego
odwołania) lub aktualizacja upoważnienia polecenia
zapłaty
4. odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku
środków na rachunku dłużnika
Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem

2,50 zł
2,50 zł
6,00 zł
2,50 zł
20,00 zł
20,00 zł

uwaga: opłatę pobiera się za każde ustanowione lub zmienione
pełnomocnictwo

10.

Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku
Sądu/lub na podstawie aktu notarialnego

11.

Likwidacja rachunku

15,00 zł
od każdego
spadkobiercy

12.

uwaga: w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank
prowizja pobierana jest do wysokości środków na rachunku,
jednak nie więcej niż 10,00 zł
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia:
1. posiadaniu rachunku

10,00 zł

14,99 zł
(w tym 23% VAT)

2. o obrotach i saldzie rachunku
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

Sporządzenie historii rachunku – za każde rozpoczęte 10
pozycji:
1. za bieżący rok
2. za każdy poprzedni rok
Sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu
1. za bieżący rok
2. za każdy poprzedni
Wyciąg z rachunku
1. drukowany raz w miesiącu
a) wysyłany listem zwykłym
b) wydawany w placówce Banku
2. drukowany po każdej operacji – za każdy wyciąg
a) wysyłany listem zwykłym
b) wydawany w placówce Banku
3. duplikat wyciągu
a) za bieżący rok
b) za każdy poprzedni rok
4. załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik –
potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do
wyciągu
Uruchomienie usługi elektronicznego dostępu do rachunku
Miesięczna opłata za korzystanie z elektronicznego dostępu do
rachunku
Usługa autoryzacji kodem sms za użytkownika – miesięcznie
Użytkowanie tokena USB:
1. opłata miesięczna
2. zastrzeżenie tokena
3. odblokowanie tokena
Udostępnienie Serwisu SMS /pakiet pasywny/ - opłata
miesięczna
Karty płatnicze zbliżeniowe: Visa, Mastercard:
1. obsługa karty – miesięcznie

2. wydanie karty płatniczej dla:
a) posiadacza rachunku
b) współposiadacza rachunku

30,00 zł
(w tym 23% VAT)

10,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
3,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
5,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
25,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
0 zł w przypadku
dokonania co najmniej
5 transakcji
bezgotówkowych
kartą w miesiącu
kalendarzowym, w
przeciwnym wypadku
– 5,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

c) osoby wskazanej
3. wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu
w przypadku uszkodzenia
4. wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej
posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie
wskazanej
5. zastrzeżenie karty
6. zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat
gotówki na wniosek klienta
7. opłata za wypłatę gotówki:
a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i
zrzeszonych banków spółdzielczych, za wyjątkiem
bankomatów BS Brodnica
b) w kasach banków SGB
c) w bankomatach innych niż wskazane w ppkt a)
d) w kasach innych banków niż wskazane w ppkt b)
e) w bankomatach za granicą na terenie EOG
f) w bankomatach za granicą poza terenem EOG
g) w ramach usługi cashback
8. wydanie nowego numeru PIN
9. przesłanie do klienta numeru PIN
10. zmiana PIN w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w ppkt a)
11. sprawdzanie salda rachunku w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych niż wskazane w ppkt a)
12. zestawienie transakcji przesyłane do klienta –
miesięcznie
13. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na
życzenie klienta – za każde zestawienie
14. ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

0,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
0,00 zł
7,00 zł

bez opłat
5,00 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
1,50 zł
6,00 zł
3,50 zł
4,50 zł
7,00 zł
1,50 zł
2,50 zł
5,00 zł
5,00 zł
45,00 zł

IX. PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY
L.p. Wyszczególnienie czynności
1.
2.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku – miesięcznie

Stawka
obowiązująca
bez opłat
bez opłat

3.
4.

Wpłaty gotówkowe
Wypłaty gotówkowe w kasach Banku

bez opłat
bez opłat

5.

Przelewy (pięć pierwszych transakcji w miesiącu
kalendarzowym:
Wykonywane w placówce Banku
 na rachunki prowadzone przez Bank
 na rachunki prowadzone w innych bankach
 przelew ekspresowy Express Elixir
 przelew pilny SORBNET
Wykonywane za pośrednictwem Internet Banking

bez opłat
bez opłat
10,00 zł
60,00 zł

 na rachunki prowadzone przez Bank
 na rachunki prowadzone w innych bankach
 przelew ekspresowy Express Elixir
przelew pilny SORBNET
6.

7.

Przelewy (szósta i kolejna transakcja w miesiącu
kalendarzowym:
Wykonywane w placówce Banku
 na rachunki prowadzone przez Bank
 na rachunki prowadzone w innych bankach
 przelew ekspresowy Express Elixir
 przelew pilny SORBNET
Wykonywane za pośrednictwem Internet Banking
 na rachunki prowadzone przez Bank
 na rachunki prowadzone w innych bankach
 przelew ekspresowy Express Elixir
 przelew pilny SORBNET
Zlecenia stałe:
1. realizacja zlecenia stałego

2. odwołanie zlecenia stałego

bez opłat
bez opłat
5,00 zł
40,00 zł

1,00 zł
4,00 zł
10,00 zł
60,00 zł
0,50 zł
1,00 zł
5,00 zł
40,00 zł
pięć pierwszych
dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
5,00 zł
bez opłat

uwaga: opłaty nie pobiera się z tytułu zleceń stałych dotyczących dyspozycji
spłaty kredytów udzielonych przez Bank Posiadaczowi rachunku

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Polecenie zapłaty:
1. złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez
wierzyciela
2. realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
3. odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego
odwołania) lub aktualizacja upoważnienia polecenia
zapłaty
4. odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku
środków na rachunku dłużnika
Informacja telefoniczna o stanie rachunku:
1. udzielanie na „hasło” telefonicznej informacji o stanie
rachunku – opłata miesięczna
2. zmiana hasła na wniosek klienta
Udostępnienie Serwisu SMS /pakiet pasywny/ – opłata
miesięczna
Wydanie blankietów czekowych – za każdy blankiet
Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego – od
każdego czeku
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków gotówkowych i
rozrachunkowych
Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem

bez opłat
bez opłat
bez opłat
2,50 zł
5,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
1,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

16.
17.
18.

uwaga: opłatę pobiera się za każde ustanowione lub zmienione
pełnomocnictwo
Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku
Sądu/lub na podstawie aktu notarialnego
Likwidacja rachunku
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia:
1. posiadaniu rachunku

bez opłat
bez opłat
14,99 zł
(w tym 23% VAT)

2. o obrotach i saldzie rachunku
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.

Sporządzenie historii rachunku – za każde rozpoczęte 10
pozycji:
1. za bieżący rok
2. za każdy poprzedni rok
Sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu
1. za bieżący rok
2. za każdy poprzedni
Wyciąg z rachunku
1. drukowany raz w miesiącu
a) wysyłany listem zwykłym
b) wydawany w placówce Banku
2. drukowany po każdej operacji – za każdy wyciąg
a) wysyłany listem zwykłym
b) wydawany w placówce Banku
3. duplikat wyciągu
a) za bieżący rok
b) za każdy poprzedni rok
4. załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik –
potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do
wyciągu
Uruchomienie usługi elektronicznego dostępu do rachunku
Miesięczna opłata za korzystanie z elektronicznego dostępu do
rachunku
Usługa autoryzacji kodem sms za użytkownika - miesięcznie
Wykonanie na wniosek klienta:
1. zablokowania kanału dostępu
2. odblokowanie kanału dostępu
3. odblokowanie indywidualnego hasła dostępu do kanału
www
4. ponownego przesłania identyfikatora ID (nazwa
użytkownika)
Karty płatnicze zbliżeniowe: Visa, Mastercard:
1. wydanie karty dla:
a) posiadacza rachunku
b) współposiadacza rachunku
c) osoby wskazanej
2. wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu
w przypadku uszkodzenia
3. wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej
posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie
wskazanej

30,00 zł
(w tym 23% VAT)

10,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
3,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
5,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

4. zastrzeżenie karty
5. użytkowanie karty
6. zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat
gotówki na wniosek klienta
7. opłata za wypłatę gotówki
a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i
zrzeszonych banków spółdzielczych, za wyjątkiem
bankomatów BS Brodnica
b) w kasach banków SGB
c) w bankomatach innych niż wskazane w ppkt a)

d) w kasach innych banków niż wskazane w ppkt b)
e) w bankomatach za granicą
f) w ramach usługi cashback
8. wydanie nowego numeru PIN
9. przesłanie do klienta numeru PIN
10. zmiana PIN w bankomatach
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w ppkt a)
11. sprawdzanie salda rachunku w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych niż wskazane w ppkt a)
12. zestawienie transakcji przesyłane do klienta –
miesięcznie
13. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na
życzenie klienta – za każde zestawienie
14. ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

bez opłat
bez opłat
5,00 zł

bez opłat
bez opłat
pięć pierwszych
wypłat w miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
3,00 zł
bez opłat
nie dotyczy
bez opłat
0,00 zł
0,00 zł
3,50 zł
7,00 zł
1,00 zł
1,50 zł
2,00 zł
2,00 zł
45,00 zł

X. KREDYTY
L.p. Wyszczególnienie czynności
1.

Prowizja od kwoty przyznanych kredytów:
a) w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych

b) kredyt gotówkowy:
udzielany od dnia 01.06.2015 r. do dnia 09.03.2020 r.
na okres spłaty:
 do 2 lat włącznie,
 powyżej 2 lat do 3 lat włącznie,
 powyżej 3 lat do 4 lat włącznie,
 powyżej 4 lat do 5 lat włącznie,
 powyżej 5 lat do 6 lat włącznie,
 powyżej 6 lat,
udzielany od dnia 10.03.2020 r. bez względu na

Stawka
obowiązująca
0,5% pierwsza
prowizja, oraz od
każdego odnowienia
na okres 12 miesięcy

2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%

okres spłaty
c)„TANI KREDYT” gotówkowy udzielany na okres
spłaty:
- do 1 roku włącznie
- powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
- powyżej 2 lat do 3 lat włącznie
- powyżej 3 lat do 4 lat włącznie
- powyżej 4 lat do 5 lat włącznie
- powyżej 5 lat

2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%

d) kredyt gotówkowy „PROMOCJA 2021” udzielany
na okres spłaty:
- do 2 lat włącznie
- powyżej 2 lat do 3 lat włącznie
- powyżej 3 lat do 4 lat włącznie
- powyżej 4 lat

2,0 %
3,0 %
4,0 %
5,0 %

e) w rachunkach bieżących:
1) na okres kredytowania do 1 roku
2) za każdy kolejny rozpoczęty rok kredytowania
powyżej 1 roku

0,5%
(prowizja pobierana
przy zawarciu umowy)
2,0%

g) z dopłatami do oprocentowania przez ARiMR oraz z
częściową spłatą kapitału przez ARiMR

2,0%

h) w rachunku kredytowym inwestycyjny, kredyt
hipoteczny dla klientów instytucjonalnych oraz
kredyty hipoteczne dla klientów indywidualnych

2,0%

j) pozostałych nie wymienionych wyżej:
1) na okres kredytowania do 1 roku
2) za każdy kolejny rozpoczęty rok kredytowania
powyżej 1 roku

3.

1,5%

f) w rachunku kredytowym „Dobry Plon”

i) kredyt gotówkowy EKO!

2.

2,0%

Prowizja z tytułu gotowości (za niewykorzystanie kredytu) dla
klientów instytucjonalnych.
Naliczona w stosunku rocznym od różnicy pomiędzy
postawionym kredytem do dyspozycji, a kredytem
wykorzystanym, za każdy dzień niewykorzystania, płatna w
terminach spłaty odsetek bez oddzielnej dyspozycji
Kredytobiorcy. Prowizja z tytułu gotowości ma zastosowanie
dla kredytów w rachunkach bieżących udzielonych lub
odnowionych od dnia 10.05.2021 r.
Za zmianę warunków spłaty należności (dotyczy zmiany

bez prowizji
1,5%
0,5% max.5%
(prowizja pobierana
przy zawarciu umowy)
0,8 %

3,0% kwoty objętej

terminów spłaty należności) BS z tytułu udzielonych kredytów

4.

Za zmianę innych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy

5.

Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych
tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik
Przekazanie na wniosek innego Banku informacji o wysokości
zadłużenia kredytobiorcy z tytułu kredytów bankowych i
innych tytułów oraz informacji, że klient nie figuruje jako
dłużnik
Wydanie kserokopii umowy o kredyt lub innego dokumentu z
dokumentacji kredytowej
Inne czynności związane z obsługą kredytów nie wymienione w
taryfie
Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji
ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej)

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

uwaga: usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od
towarów i usług. Opłata ulega zwiększeniu o kwotę naliczonego
podatku.
Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty (rat kredytu)
lub odsetek – po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek –
od każdego wezwania, z wyłączeniem wysłania upomnienia
oraz wezwania do zapłaty dla kredytów konsumenckich w
rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim
udzielonych po 11 marca 2016 r. oraz kredytów z dopłatami
ARiMR.
uwaga: opłatę pobiera się od kredytobiorcy, za wysłanie
wezwania zarówno do kredytobiorcy jak i poręczycieli
Prowizja za obsługę dopłat ARiMR. Naliczana i pobierana
miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu
 od kredytów udzielonych do 19.10.2014 r.
 od kredytów udzielonych od dnia 20.10.2014 r.
 od kredytów udzielonych od dnia 09.04.2015 r.
Zmiana prawnych form zabezpieczenia kredytu na wniosek
klienta
Opłata za wizytę u klienta przed udzieleniem kredytu, wypłatą
kolejnej transzy kredytu oraz za wizytę u klienta w ramach
monitoringu w trakcie trwania umowy (nie dotyczy kredytów z
dopłatami ARiMR) – opłata dotyczy kredytów udzielonych od
15.12.2019 r.

zmianą warunków
spłaty nie mniej niż
100,00 zł i nie więcej
niż 4 000,00 zł
100,00 zł za zmianę
jednego z warunków
zawartej umowy
50,00 zł
(w tym 23% VAT)

50,00 zł
(w tym 23% VAT)

50,00 zł
50,00 zł
od kwoty
uwzględnianej przy
ocenie 2,0% nie mniej
niż 500,00 zł i nie
więcej niż 4000,00 zł

30,00 zł

0,03%
0,05%
nie pobiera się
ustalane
indywidualnie
min. 200,00 zł
150,00 zł

XI. GWARANCJE I PORĘCZENIA
L.p. Wyszczególnienie czynności
1.

Prowizja od kwoty wnioskowanej gwarancji, regwarancji i
poręczenia

2.

Wydanie kserokopii umowy gwarancji lub poręczenia lub
innego dokumentu z dokumentacji kredytowej
Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty w przypadku nie
wywiązywania się zleceniodawcy z warunków gwarancji,
regwarancji, poręczenia (od każdego wezwania)

3.

Stawka
obowiązująca
1,25% i 0,5% za
każdy rozpoczęty
kwartał jej
obowiązywania
50,00 zł
50,00 zł

XII. INNE CZYNNOŚCI
L.p. Wyszczególnienie czynności
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Za portfel do skarbca, klucz do drzwiczek wrzutowych oraz
worek na monety
Przyjęcie weksla do dyskonta
uwaga: prowizję pobiera jednostka organizacyjna BS
dokonująca zdyskontowania weksla od podawcy weksla
Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia
uwaga: prowizję pobiera jednostka organizacyjna BS
(domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego lub podawcy
weksla, albo od banku, który zdyskontował weksel
Przedstawienie weksla do zapłaty
uwaga: opłata pobierana jest przez jednostkę organizacyjną BS
(domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego
Złożenie weksla do dyskonta
uwaga: Opłatę pobiera jednostka organizacyjna BS dokonująca
oceny weksla od podawcy weksla
Przyjęcie niezdyskontowanego weksla do inkasa
uwaga: opłata pobierana jest przez jednostkę organizacyjną BS
(domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego
Inne czynności lub usługi nie wymienione w taryfie

Stawka
obowiązująca
wg ceny zakupu plus
50% narzut
2% sumy wekslowej
100,00 zł plus koszt
opłaty notarialnej
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
stawka negocjowana z
klientem

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 17/2021
Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU
I. KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ – produkt wycofany z oferty z dniem 01.11.2019 r.
(pakiet do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego)
Oferta dla klientów którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku i nie
posiadali ww. rachunku w banku w okresie od 01.01.2017 do 01.10.2017 r.

L.p. Wyszczególnienie czynności
1.
2.
3.

Otwarcie rachunku
Wydanie karty
Prowadzenie rachunku i obsługa karty Mastercard wydanej do
konta – miesięcznie*

Stawka
obowiązująca
0,00 zł
0,00 zł
1,00 zł

uwaga: opłaty pobiera się tylko za pełne miesiące trwania umowy

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Wypłaty w bankomatach sieci SGB i BPS
Wypłaty w bankomatach za granicą
Wypłaty gotówki w sklepach podczas zakupów na terenie
Polski (cashback)
Wypłaty z innych bankomatów w kraju (za każdą wypłatę)
Wypłaty gotówki w terminalach płatniczych sieci SGB w
kasach banków SGB (za każdą wypłatę)
Wypłaty w terminalach płatniczych innych, niż wskazane w pkt
8 (za każdą wypłatę)
Wpłaty gotówkowe
Wypłaty gotówkowe:
1. wypłaty gotówkowe w kasach banku
2. opłata dodatkowa za wypłatę nieawizowaną –
pobierana każdorazowo od nadwyżki środków powyżej
kwoty podlegającej awizowaniu
3. niepodjęcie kwoty awizowanej w uzgodnionym terminie
(od kwoty nie podjętej)
Przelewy:
Wykonywane w placówce Banku
 na rachunki prowadzone przez Bank
 na rachunki prowadzone w innych bankach
 przelew ekspresowy Express Elixir
 przelew pilny SORBNET
 na rachunki posiadacza ROR związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
Wykonywane za pośrednictwem Internet Banking
 na rachunki prowadzone przez Bank
 na rachunki prowadzone w innych bankach
 przelew ekspresowy Express Elixir
 przelew pilny SORBNET

0,00 zł
0,00 zł
1,50 zł
3% min. 5,00 zł
5,00 zł
3% min. 4,50 zł
bez opłat
bez opłat
0,15% min. 15,00 zł,
max 150,00 zł
0,15% min. 15,00 zł,
max. 50,00 zł
1,00 zł
4,00 zł
10,00 zł
60,00 zł
10,00 zł
0,50 zł
1,00 zł
5,00 zł
40,00 zł

 na rachunki posiadacza ROR związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
13.

Zlecenia stałe:
1. realizacja zlecenia stałego
2. odwołanie zlecenia stałego

10,00 zł
5,00 zł
2,50 zł

uwaga: opłaty nie pobiera się z tytułu zleceń stałych dotyczących
dyspozycji spłaty kredytów udzielonych przez Bank Posiadaczowi
rachunku

14.

15.
16.

Polecenie zapłaty:
1. złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez
wierzyciela
2. realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
3. odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego
odwołania) lub aktualizacja upoważnienia polecenia
zapłaty
4. odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku
środków na rachunku dłużnika
Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem

2,50 zł
2,50 zł
6,00 zł
2,50 zł
20,00 zł
20,00 zł

uwaga: opłatę pobiera się za każde ustanowione lub zmienione
pełnomocnictwo

17.

Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku
Sądu/lub na podstawie aktu notarialnego

18.

Likwidacja rachunku
uwaga: w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank
prowizja pobierana jest do wysokości środków na rachunku,
jednak nie więcej niż 10,00 zł
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia:
1. posiadaniu rachunku

19.

15,00 zł
od każdego
spadkobiercy
10,00 zł

14,99 zł
(w tym 23% VAT)

2. o obrotach i saldzie rachunku
20.

21.
22.

Sporządzenie historii rachunku – za każde rozpoczęte 10
pozycji:
1. za bieżący rok
2. za każdy poprzedni rok
Sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu
1. za bieżący rok
2. za każdy poprzedni
Wyciąg z rachunku
1. drukowany raz w miesiącu
a) wysyłany listem zwykłym
b) wydawany w placówce Banku
2. drukowany po każdej operacji – za każdy wyciąg
a) wysyłany listem zwykłym
b) wydawany w placówce Banku
3. duplikat wyciągu
a) za bieżący rok
b) za każdy poprzedni rok

30,00 zł
(w tym 23% VAT)

10,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
3,00 zł
10,00 zł
15,00 zł

23.
24.
25.
26.
27.

4. załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik –
potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do
wyciągu
Uruchomienie usługi elektronicznego dostępu do rachunku
Miesięczna opłata za korzystanie z elektronicznego dostępu do
rachunku
Usługa autoryzacji kodem sms za użytkownika – miesięcznie
Zmiana PIN kartą płatniczą w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych sieci
Sprawdzenie kartą płatniczą w bankomacie wysokości
dostępnych środków na rachunku:
a) sieci SGB
b) innych sieci

5,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
4,50 zł
7,00 zł
1,50 zł
2,50 zł

* bez dodatkowych warunków do spełnienia (np. liczba transakcji w miesiącu, płatności o określonej wartości, wpływ
wynagrodzenia czy obowiązek aktywnego korzystania z konta i karty płatniczej)

II. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
L.p.
1.
2.

Wyszczególnienie czynności

3.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku – miesięcznie
uwaga: opłaty pobiera się tylko za pełne miesiące trwania
umowy
Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank

4.

Wypłaty gotówkowe

5.

Przelewy:
Wykonywane w placówce Banku
 na rachunki prowadzone przez Bank
 na rachunki prowadzone w innych bankach
 przelew ekspresowy Express Elixir
 przelew pilny SORBNET
Wykonywane za pośrednictwem Internet Banking
 na rachunki prowadzone przez Bank
 na rachunki prowadzone w innych bankach
 przelew ekspresowy Express Elixir
 przelew pilny SORBNET

6.

Zlecenia stałe:
1. realizacja zlecenia stałego
2. odwołanie zlecenia stałego
uwaga: opłaty nie pobiera się z tytułu zleceń stałych
dotyczących dyspozycji spłaty kredytów udzielonych przez Bank

Stawka
obowiązująca
bez opłat
22,00 zł
0,5%
nie mniej niż 5,00 zł i
nie więcej niż 500 zł,
chyba że umowa
stanowi inaczej
0,5%
nie mniej niż 5,00 zł i
nie więcej niż 500 zł,
chyba że umowa
stanowi inaczej
1,00 zł
4,00 zł
10,00 zł
60,00 zł
0,50 zł
1,00 zł
10,00 zł
40,00 zł
5,00 zł
2,50 zł

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

Posiadaczowi rachunku
Polecenie zapłaty:
1. złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez
wierzyciela
2. realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
3. odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego
odwołania) lub aktualizacja upoważnienia polecenia
zapłaty
4. odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku
środków na rachunku dłużnika
Udostępnienie Serwisu SMS /pakiet pasywny/ – opłata
miesięczna
Wydanie blankietów czekowych – za każdy blankiet
Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego – od
każdego czeku
Administrowanie czekami rozrachunkowymi, przyjętymi do
„inkasa” przez Bank podawcy czeku – od każdego czeku
uwaga: opłatę pobiera się od podawcy czeku
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków gotówkowych i
rozrachunkowych
Wykonanie zastrzeżenia
Informacja telefoniczna o stanie rachunku:
1. udzielanie na „hasło” telefonicznej informacji o stanie
rachunku – opłata miesięczna
2. zmiana hasła na wniosek klienta
Realizacja z rachunku tytułu wykonawczego lub dokumentu
mającego moc takiego tytułu
uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika po pełnej
realizacji tytułu wykonawczego
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem
uwaga: opłatę pobiera się za każde ustanowione lub zmienione
pełnomocnictwo
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia:
1. posiadaniu rachunku

2,50 zł
2,50 zł
6,00 zł
2,50 zł
5,00 zł
1,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
0,5% kwoty zajętej
min. 25 zł, max
200,00 zł
20,00 zł

14,99 zł
(w tym 23% VAT)

2. o obrotach i saldzie rachunku
18.

19.
20.

Sporządzenie historii rachunku – za każde rozpoczęte 10
pozycji:
1. za bieżący rok
2. za każdy poprzedni rok
Sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu
1. za bieżący rok
2. za każdy poprzedni
Wyciąg z rachunku
1. wysyłany listem zwykłym lub wydawany w placówce
Banku w formie papierowej
2. duplikat wyciągu
a) za bieżący rok
b) za każdy poprzedni rok
3. załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik –

30,00 zł
(w tym 23% VAT)

10,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
bez opłat
10,00 zł
15,00 zł

21.

22.
23.
24.

25.
26.

27.

28.

potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do
wyciągu
Likwidacja rachunku
uwaga: w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank
prowizja pobierana jest do wysokości środków na rachunku,
jednak nie więcej niż 20,00 zł
Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku
Sądu/lub na podstawie aktu notarialnego
Uruchomienie usługi elektronicznego dostępu do rachunku
Miesięczna opłata za korzystanie z elektronicznego dostępu do
rachunku:
1. związanego z jednym rachunkiem, na którym obroty po
stronie Wn w roku ubiegłym przekroczyły 500 tys.
złotych
2. za każdy następny
3. związanego z jednym rachunkiem, na którym obroty po
stronie Wn w roku ubiegłym wynosiły do 500 tys.
złotych
Usługa autoryzacji kodem sms za użytkownika - miesięcznie
Użytkowanie tokena USB:
1. opłata miesięczna
2. zastrzeżenie tokena
3. odblokowanie tokena
Wykonanie na wniosek klienta:
1. zablokowania kanału dostępu
2. odblokowanie kanału dostępu
3. odblokowanie indywidualnego hasła dostępu do kanału
www
4. ponownego przesłania identyfikatora ID (nazwa
użytkownika)
Karty płatnicze zbliżeniowe: Mastercard Business, Visa
Business:
1. wydanie karty dla:
a) posiadacza rachunku
b) współposiadacza rachunku
c) osoby wskazanej
2. wydanie
a) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
b) nowej karty w miejsce utraconej
3. wznowienie karty
4. zastrzeżenie karty
5. używanie karty – miesięcznie
6. zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat
gotówki na wniosek klienta
7. opłata za wypłatę gotówki:
a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i
zrzeszonych banków spółdzielczych, za wyjątkiem
bankomatów BS Brodnica
b) w kasach banków SGB
c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt a)
d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt b)

5,00 zł
20,00 zł
za każdy rachunek
20,00 zł
od każdego
spadkobiercy
bez opłat

40,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
1,50 zł
3,00 zł
25,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
15,00 zł

40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
bez opłat
3,00 zł
15,00 zł

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

e) w bankomatach za granicą na terenie EOG
f) w bankomatach za granicą poza terenem EOG
8. wypłata gotówki w ramach usługi cash back
9. wydanie nowego numeru PIN
10. zmiana PIN w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w ppkt a)
11. sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w ppkt a)
12. zestawienie transakcji przesyłane do klienta (opłata
miesięczna)
13. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na
życzenie klienta
14. ekspresowe przesłanie karty lub PIN (dostarczenie w
ciągu 3 dni roboczych)
15. transakcje bezgotówkowe
16. opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie
obcej innej niż EUR

3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
1,50 zł
6,00 zł
4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
45,00 zł
bez opłat
1%

III. RACHUNKI BANKOWE ROLNIKÓW
L.p.
1.
2.
3.

4.

5.

Wyszczególnienie czynności
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku – miesięcznie
uwaga: opłaty pobiera się tylko za pełne miesiące trwania
umowy
Wpłaty gotówkowe

Wypłaty gotówkowe:
1. wypłaty gotówkowe w kasach banku

Stawka
obowiązująca
bez opłat
22,00 zł
0,2%
nie mniej niż 5,00 zł i
nie więcej niż 200 zł,
chyba że umowa
stanowi inaczej
0,15%
nie mniej niż 3,00 zł i
nie więcej niż 150 zł,
chyba że umowa
stanowi inaczej

2. opłata dodatkowa za wypłatę nieawizowaną –
pobierana każdorazowo od nadwyżki środków powyżej
kwoty podlegającej awizowaniu

0,15% min. 15,00 zł,
max 150,00 zł

3. niepodjęcie kwoty awizowanej w uzgodnionym
terminie (od kwoty nie podjętej)

0,15% min. 15,00 zł,
max. 150,00 zł

Przelewy:
Wykonywane w placówce Banku
 na rachunki prowadzone przez Bank
 na rachunki prowadzone w innych bankach
 przelew ekspresowy Express Elixir

1,00 zł
4,00 zł
10,00 zł

 przelew pilny SORBNET
Wykonywane za pośrednictwem Internet Banking
 na rachunki prowadzone przez Bank
 na rachunki prowadzone w innych bankach
 przelew ekspresowy Express Elixir
 przelew pilny SORBNET
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

Zlecenia stałe:
1. realizacja zlecenia stałego
2. odwołanie zlecenia stałego
uwaga: opłaty nie pobiera się z tytułu zleceń stałych
dotyczących dyspozycji spłaty kredytów udzielonych przez Bank
Posiadaczowi rachunku oraz prowizji za obsługę dopłat ARiMR
Polecenie zapłaty:
1. złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez
wierzyciela
2. realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
3. odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego
odwołania) lub aktualizacja upoważnienia polecenia
zapłaty
4. odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku
środków na rachunku dłużnika
Udostępnienie Serwisu SMS /pakiet pasywny/ – opłata
miesięczna
Wydanie blankietów czekowych – za każdy blankiet
Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego – od
każdego czeku
Administrowanie czekami rozrachunkowymi, przyjętymi do
„inkasa” przez Bank podawcy czeku – od każdego czeku
uwaga: opłatę pobiera się od podawcy czeku
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków gotówkowych i
rozrachunkowych
Wykonanie zastrzeżenia
Informacja telefoniczna o stanie rachunku:
1. udzielanie na „hasło” telefonicznej informacji o stanie
rachunku – opłata miesięczna
2. zmiana hasła na wniosek klienta
Realizacja z rachunku tytułu wykonawczego lub dokumentu
mającego moc takiego tytułu
uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika po pełnej
realizacji tytułu wykonawczego
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem
uwaga: opłatę pobiera się za każde ustanowione lub zmienione
pełnomocnictwo
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia:
1. posiadaniu rachunku

60,00 zł
0,50 zł
1,00 zł
10,00 zł
40,00 zł
5,00 zł
2,50 zł

2,50 zł
2,50 zł
6,00 zł
2,50 zł
5,00 zł
1,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
0,5% kwoty zajętej
min. 25 zł, max
200,00 zł
20,00 zł

14,99 zł
(w tym 23% VAT)

2. o obrotach i saldzie rachunku
18.

Sporządzenie historii rachunku – za każde rozpoczęte 10

30,00 zł
(w tym 23% VAT)

19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

pozycji:
1. za bieżący rok
2. za każdy poprzedni rok
Sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu
1. za bieżący rok
2. za każdy poprzedni
Wyciąg z rachunku
1. drukowany raz w miesiącu
a) wysyłany listem zwykłym
b) wydawany w placówce Banku
2. drukowany po każdej operacji – za każdy wyciąg
a) wysyłany listem zwykłym
b) wydawany w placówce Banku
3. duplikat wyciągu
a) za bieżący rok
b) za każdy poprzedni rok
4. załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik –
potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do
wyciągu
Likwidacja rachunku
uwaga: w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank
prowizja pobierana jest do wysokości środków na rachunku,
jednak nie więcej niż 20,00 zł
Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku
Sądu/lub na podstawie aktu notarialnego
Uruchomienie usługi elektronicznego dostępu do rachunku
Miesięczna opłata za korzystanie z elektronicznego dostępu do
rachunku
Usługa autoryzacji kodem sms za użytkownika – miesięcznie
Użytkowanie tokena USB:
1. opłata miesięczna
2. zastrzeżenie tokena
3. odblokowanie tokena
Wykonanie na wniosek klienta:
1. zablokowania kanału dostępu
2. odblokowanie kanału dostępu
3. odblokowanie indywidualnego hasła dostępu do kanału
www
4. ponownego przesłania identyfikatora ID (nazwa
użytkownika)
Karty płatnicze zbliżeniowe: Mastercard Business, Visa
Business:
1. wydanie karty dla:
a) posiadacza rachunku
b) współposiadacza rachunku
c) osoby wskazanej
2. wydanie
a) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
b) nowej karty w miejsce utraconej
3. wznowienie karty

10,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
3,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
2,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
od każdego
spadkobiercy
bez opłat
6,00 zł
bez opłat
0,00 zł
25,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
15,00 zł

40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
50,00 zł
40,00 zł

4. zastrzeżenie karty
5. używanie karty – miesięcznie
6. zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat
gotówki na wniosek klienta
7. opłata za wypłatę gotówki
a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i
zrzeszonych banków spółdzielczych, za wyjątkiem
bankomatów BS Brodnica
b) w kasach banków SGB
c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt a)
d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt b)
e) w bankomatach za granicą na terenie EOG
f) w bankomatach za granicą poza terenem EOG
8. wypłata gotówki w ramach usługi cash back
9. wydanie nowego numeru PIN
10. zmiana PIN w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w ppkt a)
11. sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w ppkt a)
12. zestawienie transakcji przesyłane do klienta (opłata
miesięczna)
13. przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie
klienta
14. ekspresowe przesłanie karty lub PIN (dostarczenie w
ciągu 3 dni roboczych)
15. transakcje bezgotówkowe
16. opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie
obcej innej niż EUR

bez opłat
3,00 zł
15,00 zł

bez opłat
4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
1,50 zł
6,00 zł
4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
45,00 zł
bez opłat
1%

IV. KREDYTY
L.p. Wyszczególnienie czynności
1.

Prowizja od kwoty przyznanych kredytów:
a) gotówkowych udzielanych od 11.06.2012 r. do
31.05.2015 r. na okresy spłaty:
do 1 roku włącznie
powyżej 1 roku do 3 lat włącznie
powyżej 3 lat
b) kredyt gotówkowy „JUBILEUSZ 155”, udzielany do
31.12.2017 r.
 na okres spłaty do 3 lat włącznie
 na okres spłaty powyżej 3 do 5 lat włącznie
 na okres spłaty powyżej 5 do 7 lat włącznie
c) kredyt gotówkowy „Okazja”, udzielony na okres
spłaty:
 do 1 go roku włącznie,
 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie,
 powyżej 2 lat do 3 lat włącznie,
 powyżej 3 lat do 4 lat włącznie,

Stawka
obowiązująca

2,0%
2,5%
3,0%
3,0%
4,0%
5,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%

 powyżej 4 lat do 5 lat
d) kredyt gotówkowy „Promocja na spełnienie marzeń”,
udzielany do 31.12.2017 r.
 na okres spłaty do 3 lat włącznie
 na okres spłaty powyżej 3 lat
e) Kredyt gotówkowy „Kredyt świąteczny 2017”,
udzielany do 31.12.2017 r.
- na okres spłaty do 3 lat włącznie
- na okres spłaty powyżej 3 lat
f) gotówkowy „Kredyt na szóstkę”, udzielany na okres
spłaty:
 do 1 go roku włącznie,
 powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
 powyżej 2 lat do 3 lat włącznie
 powyżej 3 lat do 4 lat włącznie
 powyżej 4 lat do 5 lat włącznie
 powyżej 5 lat do 6 lat włącznie

6,0%
5,0%
6,0%

5,0%
6,0%

2%
3%
4%
5%
6%
7%

