TARYFA OPŁAT I PROWIZJI
ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE
w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomyślu
obowiązująca od dnia 15.12.2021 r.
Lp.
I.

Wyszczególnienie

opłaty/prowizje

Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych i przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych.

Osoby
fizyczne

Typy rachunków
1.

prowadzenie rachunku
2)
- miesięcznie

Bieżący

20 zł1

bez opłat
4 zł2 /
bez opłat /
bez opłat

10 zł

25 zł

30 zł/
30 zł/
10 zł

3

Wpłaty gotówkowe kasowe

na rachunki bankowe
1) umiejscowione w
BS Nowy Tomyśl
na rachunki bankowe w innych
bankach
na rachunki instytucji
charytatywnych,
3)
cele użyteczności publicznej,
ochrony zdrowia
2)

3.

ROR /
ROR max 30 /
a’vista

Spółki /
spółdzielnie /
instytucje
niekomercyjne

Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych

1) otwarcie rachunku

2.

Rolnicy

Przedsiębiorcy
indywidualni /
jednostki
samorządu
terytorialnego

Wpłaty gotówkowe
we wpłatomacie:

1

bez opłat

5 zł/

4

0,1% od kwoty
wpłaty nie
mniej niż 10 zł5
/bez opłat6

0,1% od kwoty
wpłaty nie mniej
niż 10 zł7

0,5 % od kwoty wpłaty nie mniej niż 5 zł

bez opłat

bez opłat

0,08 % od
kwoty wpłaty
nie mniej niż 5
zł8/bez opłat9

0,08 % od kwoty
wpłaty nie mniej niż
5 zł10

opłata nie dotyczy przedsiębiorców indywidualnych i wspólników spółek cywilnych, którzy zawarli umowę o prowadzenie rachunku po dniu
01.01.2021 r.
2
opłata nie dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych PKZP
3
opłata dla Ochotniczych Straży Pożarnych wynosi 10 zł
4
opłata nie dotyczy rolników, którzy zawarli umowę o prowadzenie rachunku po dniu 01.01.2021 r.
5
opłata nie dotyczy przedsiębiorców indywidualnych, którzy zawarli umowę o prowadzenie rachunku po dniu 01.01.2021 r.
6
nie dotyczy Ochotniczych Straży Pożarnych
7
opłata nie dotyczy wspólników spółek cywilnych, którzy zawarli umowę o prowadzenie rachunku po dniu 01.01.2021 r.
8
opłata nie dotyczy przedsiębiorców indywidualnych, którzy zawarli umowę o prowadzenie rachunku po dniu 01.01.2021 r.
9
nie dotyczy Ochotniczych Straży Pożarnych
10
opłata nie dotyczy wspólników spółek cywilnych, którzy zawarli umowę o prowadzenie rachunku po dniu 01.01.2021 r.

Lp.

Wyszczególnienie

opłaty/prowizje
Osoby
fizyczne

4.
1)
5.
1)
2)
a)
b)

Rolnicy

Wypłaty gotówkowe kasowe
realizowane w centrali BS, jego
bez opłat
3 zł11
oddziałach i punktach
Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy)
na inne rachunki bankowe
2 zł13
(w systemie ELIXIR)
na inne rachunki bankowe (w systemie SORBNET)
o wartości 1.000.000 zł
i wyższej
o wartości poniżej 1.000.000 zł
z ROR na rachunki
przedsiębiorstw
indywidualnych,
spółek i spółdzielni
0,1% od kwoty
przelewu nie mniej
niż 2 zł, pozostałe
14
bez opłat /
bez opłat /
bez opłat /

3) Wewnętrzne

4) na ZUS (w systemie ELIXIR)

Lp.

1 zł

Przedsiębiorcy
indywidualni /
jednostki
samorządu
terytorialnego

0,3 % od kwoty wypłaty
nie mniej niż 6 zł12
0,1 % od kwoty przelewu
nie mniej niż 5 zł
15 zł
25 zł

0,1 % od kwoty przelewu
nie mniej niż 5 zł

10 zł

Wyszczególnienie

6. Zlecenia stałe
1) przyjęcie zlecenia stałego
realizacja zlecenia jednorazowego lub stałego
2)
(za każdorazowe przekazanie środków od pozycji)
3) modyfikacja zlecenia stałego
4) odwołanie zlecenia stałego
7. Polecenie zapłaty
1) przyjęcie polecenia zapłaty
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku klienta
8. Wyciąg z rachunku bankowego
odbierany przez klienta lub osobę upoważnioną w centrali, oddziale lub
1)
punkcie
2) wysłany przez BS drogą pocztową (listem poleconym lub zwykłym)15
3) sporządzenie duplikatu wyciągu
11

Spółki /
spółdzielnie /
instytucje
niekomercyjne

opłata/prowizja
6 zł
4 zł
6 zł
10 zł
6 zł
2 zł
bez opłat
5 zł + koszt
przesyłki
5 zł

opłata nie dotyczy rolników, którzy zawarli umowę o prowadzenie rachunku po dniu 01.01.2021 r.
opłata nie dotyczy przedsiębiorców indywidualnych i wspólników spółek cywilnych, którzy zawarli umowę o prowadzenie rachunku po dniu
01.01.2021 r.
13
opłata nie dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych PKZP
14
opłata nie dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych PKZP
15
opłata nie dotyczy konsumentów
12

Lp.

Wyszczególnienie

9.
1)
2)
3)
10.
11.
1)
2)

Czeki
wydanie książeczki czekowej (za jeden blankiet) 16
przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków
potwierdzenie czeku
Przyjęcie listy inkasowej
Wydanie książeczki
a’visa
terminowej
Za udzielanie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na
12.
rachunku
13. Mieszkaniowy rachunek powierniczy
1) prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego (miesięcznie)
2)

otwarcie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego
(opłata pobierana jednorazowo w dniu podpisania umowy)

3)

otwarcie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego
(opłata pobierana jednorazowo w dniu podpisania umowy)

14. Pakiet „Konto TAK”19
1) Prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (miesięcznie)
2) Wydanie karty debetowej Mastercard/Visa

opłata/prowizja
0,20 zł
15 zł
3 zł
5 zł
7 zł17
2 zł
8 zł
miesięcznie
300 zł
opłata podstawowa
0,2 % wartości
przedsięwzięcia
deweloperskiego nie
mniej niż 3.000 zł18
opłata podstawowa
0,1 % wartości
przedsięwzięcia
deweloperskiego nie
mniej niż 2.000 zł

1zł
bez opłat
bez opłat

3) Użytkowanie karty

(w przypadku dokonania
minimum 1 transakcji
bezgotówkowej kartą
w miesiącu kalendarzowym,
w przeciwnym wypadku 5 zł)

4) Wypłata gotówki:
w bankomatach w kraju innych, niż sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych
a)
banków spółdzielczych
b) w kasach innych banków, niż SGB (przy użyciu terminala POS20)
c) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG21)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
5)
gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
6) Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
7) Zmiana PIN w bankomatach:
a) sieci SGB
b) sieci innych niż wskazane w ppkt a)
16

17
18

1 zł
3% nie mniej niż
4,50 zł
3% nie mniej niż 10 zł

1 zł
bez opłat
4,50 zł
7 zł

opłata nie dotyczy konsumentów

opłata za wydanie tzw. „starej” książeczki a,vista wynosi 2 zł

opłata podstawowa wzrasta o 0,01 % za każdą dodatkową wypłatę z rachunku powyżej 4 wypłat dla przedsięwzięcia
deweloperskiego
19
za pozostałe niewymienione wyżej czynności i usługi Bank będzie pobierał standardowe opłaty obowiązujące dla karty Mastercard
i Visa oraz dla ROR standard zawarte w niniejszej taryfie
20
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
21
państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Lp.
8)
a)
b)
9)

Wyszczególnienie
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
sieci SGB
sieci innych niż wskazane w ppkt a)
Udostępnienie usługi eBankNet

II.

Obsługa lokat terminowych

1.
2.
3.

Otwarcie lokaty
Prowadzenie lokaty
Wpłata gotówkowa lub bezgotówkowa
Przyjęcie, odwołanie lub zmiana dyspozycji (oświadczenia) posiadacza
rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci.

4.

opłata/prowizja
1 zł
1,50 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
30 zł

III. Usługi bankowości elektronicznej

1.

Usługa eBankNet

Osoby
fizyczne

Osoby
fizyczne do
30 roku
życia

Rolnicy

Lp.
1)
2)
3)
4)

Wyszczególnienie
opłaty/prowizje
Udostępnienie usługi
20 zł
bez opłat
Kod SMS do autoryzacji dyspozycji
0,25 zł22
Korzystanie z usługi (miesięcznie)
1 zł
bez opłat
Realizacja przelewu wewnętrznego
bez opłat
Realizacja przelewu wychodzącego
5)
1 zł
(w systemie ELIXIR)
Realizacja przelewu wychodzącego
6)
5 zł23
(w systemie EXPRESS ELIXIR)
7) Realizacja przelewu wychodzącego (w systemie SORBNET)
a) o wartości 1.000.000 zł i wyższej
10 zł
b) o wartości poniżej 1.000.000 zł
20 zł
8) Realizacja zlecenia stałego
1 zł
9) Wydanie nowego loginu i hasła dostępu
20 zł
Zablokowanie lub odblokowanie
10)
6 zł
bez opłat
dostępu do rachunku
Zmiana parametrów usługi (dodanie,
usunięcie użytkownika; zmiana nr
11)
10 zł
bez opłat
telefonu; zmiana limitów; zmiana
sposobu autoryzacji)
12)

Przywrócenie hasła pierwotnego

22

10 zł

bez opłat

opłata nie dotyczy kod SMS-ów wykorzystywanych do dwustopniowego logowania się do systemu
limit pojedynczego zlecenia przelewu wynosi 5.000 zł
24
limit pojedynczego zlecenia przelewu wynosi 5.000 zł
23

Przedsiębiorstwa,
spółki, spółdzielnie,
jednostki
samorządowe,
instytucje
niekomercyjne

20 zł
3 zł
2 zł
10 zł24

6 zł
10 zł
10 zł

2.
Lp.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
a)
b)
8)
9)

Przedsiębiorstwa, spółki,
spółdzielnie, jednostki
samorządowe, instytucje
niekomercyjne

Usługa eCorpoNet
Wyszczególnienie

opłata/prowizja
bez opłat
10 zł
0,25 zł25
100 zł
bez opłat
2 zł

Udostępnienie usługi
Opłata za każdy wydany login
Kod SMS do autoryzacji dyspozycji
Korzystanie z usługi (miesięcznie)
Realizacja przelewu wewnętrznego
Realizacja przelewu wychodzącego (w systemie ELIXIR)
Realizacja przelewu wychodzącego (w systemie SORBNET)
o wartości 1.000.000 zł i wyższej
o wartości poniżej 1.000.000 zł
Realizacja zlecenia stałego
Zablokowanie lub odblokowanie dostępu do rachunku
Osoby
fizyczne

Lp.

Osoby
fizyczne do
30 roku
życia

Wyszczególnienie

3.

Powiadamianie SMS

1)
2)
3)

Udostępnienie usługi
Powiadomienie SMS
Zmiana numeru telefonu

4.

Bankofon

1)
2)

Udostępnienie usługi
Korzystanie z usługi (miesięcznie)

5.

Usługa BLIK

5 zł
0,25 zł
8 zł
5 zł
10 zł

Aktywacja BLIK
Użytkowanie BLIK
Wypłata gotówki:
w bankomatach sieci SGB
a) oraz BPS S.A. i zrzeszonych
banków spółdzielczych
w bankomatach innych, niż
b)
wskazane w ppkt a)
c) w bankomatach za granicą
Wypłata gotówki w ramach
4)
usługi cash back
5) Krajowa transakcja płatnicza
Zmiata limitu transakcyjnego

6.

Aplikacja mobilna „SGB Mobile”

1)

Udostępnienie aplikacji
25

Rolnicy

Przedsiębiorstwa, spółki,
spółdzielnie, jednostki
samorządowe, instytucje
niekomercyjne

opłata/prowizja

1)
2)
3)

6)

10 zł
20 zł
2 zł
6 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
nie dotyczy
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

opłata nie dotyczy kod SMS-ów wykorzystywanych do dwustopniowego logowania się do systemu

nie dotyczy

IV. Karty płatnicze
1.

Karty debetowe dla klientów indywidualnych
Rodzaj karty

Lp.
1)

Wyszczególnienie

Visa młodzieżowa

Mastercard

opłaty/prowizje

Wydanie karty do rachunku:

a) pierwszej
b) kolejnej
Wydanie nowej karty w miejsce
2) utraconej lub duplikatu w przypadku
uszkodzenia
3) Wznowienie karty
4) Użytkowanie karty (miesięcznie)
Zmiana limitów operacji
bezgotówkowych lub wypłat
5)
gotówki na wniosek klienta złożony
w placówce banku
6) Wypłata gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS
a) S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu
b)
terminala POS27)
w bankomatach w kraju innych, niż
c)
wskazane w ppkt. a)
w kasach innych banków, niż
d) wskazane w ppkt. b) (przy użyciu
terminala POS28)
w bankomatach za granicą (poza
e) terytorium państw członkowskich
EOG29)
Transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do
7) płatności gotówkowych
(na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)
Wypłata gotówki w ramach usługi
8)
cash back
9) Wydanie nowego numeru PIN
10)

Visa

bez opłat
10 zł26
10 zł
10 zł
2 zł
10 zł

bez opłat
3 zł
2% nie mniej niż 5 zł
3% nie mniej niż 5 zł
3% nie mniej niż 10 zł

2% nie mniej niż 5 zł

1 zł
8 zł

Zmiana PIN w bankomatach:

a) sieci SGB
b) innych niż wskazane w ppkt. a)
26

27

4,50 zł
7 zł

nie dotyczy karty Visa młodzieżowa

pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
29
Państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
28

Lp.
11)
a)
b)
12)
13)
14)
a)
b)

c)

15)
16)
17)

2.

Rodzaj karty
Wyszczególnienie
Sprawdzenie salda rachunku w
bankomatach:
sieci SGB
innych niż wskazane w ppkt. a)
Sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych (miesięcznie)
Przesłanie ponownego zestawienia
transakcji płatniczych na życzenie
klienta
Transakcje bezgotówkowe
dokonywana na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
dokonywana poza terytorium państw
członkowskich EOG;
transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do
płatności bezgotówkowych (na
terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)
Opłata za przewalutowanie
transakcji dokonanej w walucie innej
niż PLN
Wysyłka karty lub numeru PIN
pocztą kurierską
Ekspresowa wysyłka karty lub
numeru PIN pocztą kurierską

Visa

3)
4)
5)
6)
7)
a)
b)

Mastercard

opłaty/prowizje
0,50 zł
1,50 zł
2,58 zł
5 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat

3 % od kwoty transakcji

bez opłat

30 zł
35 zł

Karty przedpłacone dla klientów indywidualnych
Rodzaj karty

1)
a)
b)
c)
2)

Visa młodzieżowa

Wyszczególnienie
Wydanie karty i numeru PIN:
pierwszej
kolejnej
duplikatu
Zasilenie rachunku karty
Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek
karty
Zastrzeżenie karty
Wydanie nowego numeru PIN
Opłata roczna za obsługę karty (z góry za każdy
rok ważności karty)
Zmiana PIN w bankomatach:
sieci SGB
innych niż wskazane w ppkt a)
30

Opłata dotyczy kart wydanych po dniu 15.12.2021 r.

Mastercard
opłata/prowizja
bez opłat
20 zł
20 zł
bez opłat
30 zł
bez opłat
8 zł
25 zł30
4,50 zł
7 zł

Lp.
8)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
10)

Wyszczególnienie
Wypłata gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i
zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala
POS31)
w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w
ppkt. a)
w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b)
(przy użyciu terminala POS32)
w bankomatach za granicą (na terytorium państw
członkowskich EOG)
w bankomatach za granicą (poza terytorium
państw członkowskich EOG)
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub
wypłat gotówki na wniosek klienta złożony w
placówce banku
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
(miesięcznie)

Transakcje bezgotówkowe
dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej
a)
Polskiej
dokonywana poza terytorium państw
b)
członkowskich EOG;
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu
c) karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na
terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
12) Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

opłata/prowizja
bez opłat
1,50 zł
2 zł
3% nie mniej niż 4,50 zł
2 zł
3% nie mniej niż 4,50 zł
10 zł
2,58 zł

11)

a) sieci SGB

bez opłat

1 zł

Karty kredytowe dla klientów indywidualnych
Rodzaj karty

Lp.
1)

bez opłat

bez opłat

b) innych niż wskazane w ppkt. A)

3.

bez opłat

Wyszczególnienie

Visa/Mastercard
opłata/prowizja

Wydanie karty do rachunku:

a) głównej

bez opłat

b) dołączonej

bez opłat

2)

Wydanie:

a) nowej karty w miejsce utraconej

55 zł

b) duplikatu karty z PIN lub bez PIN

25 zł

31
32

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

Lp.
3)

Wyszczególnienie
Opłata roczna za kartę (pobierana od drugiego
roku użytkowania karty)

4)

Wznowienie karty

5)

Wypłata gotówki:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

4.

opłata/prowizja
55 zł
55 zł

w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i
zrzeszonych banków spółdzielczych

3% nie mniej niż 6 zł

w kasach banków SGB (przy użyciu terminala
POS33)
w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w
ppkt. a)
w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b)
(przy użyciu terminala POS34)
w bankomatach za granicą (na terytorium państw
członkowskich EOG)
w bankomatach za granicą (poza terytorium
państw członkowskich EOG)
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach
Zmiana limitu kredytowego
Minimalna kwota do zapłaty (naliczana zgodnie
z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych
i umową)
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na
życzenie klienta
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej
w walucie innej niż PLN

3% nie mniej niż 6 zł
3% nie mniej niż 6 zł
3% nie mniej niż 7 zł
8 zł
4,50 zł
bez opłat
5% nie mniej niż 50 zł
5 zł
3 % od kwoty transakcji/bez opłat

Visa Business

Lp.
Wyszczególnienie
1) Wydanie karty do rachunku:
a) pierwszej
b) kolejnej
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej
2)
lub duplikatu w przypadku uszkodzenia
3) Wznowienie karty
4) Zastrzeżenie karty
6)

3% nie mniej niż 6 zł

Karty debetowe dla klientów instytucjonalnych
Rodzaj karty

5)

3% nie mniej niż 6 zł

Użytkowanie karty (miesięcznie)
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych
lub wypłat gotówki na wniosek klienta
33
34

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

Visa Business
payWave
opłaty/prowizje
bez opłat
20 zł
20 zł
20 zł
bez opłat
3 zł
10 zł

MasterCard
Business

Lp.
7)
a)
b)
c)
d)
e)

8)
9)
10)
11)
12)
a)
b)
13)

Wyszczególnienie

opłaty/prowizje

Wypłata gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i
zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu
terminala POS35)
w bankomatach w kraju innych, niż
wskazane w ppkt. a)
w kasach innych banków, niż wskazane w
ppkt. b) (przy użyciu terminala POS36)
w bankomatach za granicą (poza terytorium
państw członkowskich EOG)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy
użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych (na terytorium innego
państwa członkowskiego EOG)
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Wydanie pierwszego numeru PIN
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
sieci SGB
innych niż wskazane w ppkt. a)
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

bez opłat
4,50 zł
3% nie mniej niż 5 zł
3% nie mniej niż 10 zł
3% nie mniej niż 10 zł

3% nie mniej niż 5 zł
1 zł
5 zł
8 zł
4,50 zł
7 zł

a) sieci SGB

1 zł

b) innych niż wskazane w ppkt. a)

2 zł

14)

Zestawienie transakcji przesłane do klienta
(miesięcznie)

3 zł

15)

Przesłanie ponownego zestawienia
transakcji na życzenie klienta

5 zł

16)

Transakcje bezgotówkowe

17)

Opłata za przewalutowanie transakcji
dokonanej w walucie innej niż PLN

18)
a)
b)
19)
20)

bez opłat
3 % od kwoty transakcji

bez opłat

Za ustalenie indywidualnego limitu dziennego wypłaty gotówki na karcie
0,25% od kwoty przekroczenia standardowego
rolnicy
limitu dziennego wypłaty gotówki – miesięcznie
0,50% od kwoty przekroczenia standardowego
pozostałe podmioty
limitu dziennego wypłaty gotówki – miesięcznie
Wysyłka karty lub numeru PIN pocztą
30 zł
kurierską
Ekspresowa wysyłka karty lub numeru PIN
35 zł
pocztą kurierską
35
36

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

5.

Karty przedpłacone dla klientów instytucjonalnych

9)
10)
a)
b)

Rodzaj karty
Wyszczególnienie
Wydanie karty i numeru PIN:
pierwszej
kolejnej
duplikatu
Zastrzeżenie karty
Wydanie nowego numeru PIN
Opłata roczna za obsługę karty (z góry za
każdy rok ważności karty)
Zmiana PIN w bankomatach:
sieci SGB
innych niż wskazane w ppkt a)
Wypłata gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i
zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu
terminala POS38)
w bankomatach w kraju innych, niż
wskazane w ppkt. a)
w kasach innych banków, niż wskazane w
ppkt. b) (przy użyciu terminala POS39)
w bankomatach za granicą (na terytorium
państw członkowskich EOG)
w bankomatach za granicą (poza terytorium
państw członkowskich EOG)
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych
lub wypłat gotówki na wniosek klienta
Sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych (miesięcznie)
Transakcje bezgotówkowe
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
sieci SGB
innych niż wskazane w ppkt. a)

6.

Karty świadczeniowe dla klientów instytucjonalnych

Lp.
1)
a)
b)
c)
2)
3)
4)
5)
a)
b)
6)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
7)
8)

Lp.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rodzaj karty
Wyszczególnienie
Wydanie karty i numeru PIN
Zasilenie rachunku karty
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty (miesięcznie)
Wypłatą gotówki w bankomatach sieci SGB
Transakcje bezgotówkowe
37

Opłata dotyczy kart wydanych po dniu 15.12.2021 r.
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
39
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
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Mastercard
opłata/prowizja
bez opłat
25 zł
25 zł
bez opłat
8 zł
25 zł37
4,50 zł
7 zł
bez opłat
1,50 zł
2 zł
3% nie mniej niż 4,50 zł
2 zł
3% nie mniej niż 4,50 zł
10 zł
3 zł
bez opłat
bez opłat
1 zł

MasterCard
opłata/prowizja
17,86 zł
1 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

V.

Kredyty i pożyczki
opłata/prowizja

Lp.

Wyszczególnienie

Klienci
indywidualni

Klienci
instytucjonalni

1.
1)
2)
3)
4)

Za rozpoznanie wniosku:
o udzielenie kredytu
30 zł
o prolongatę terminu spłaty
30 zł
o restrukturyzację zadłużenia
30 zł
o udzielenie gwarancji
nie dotyczy
inne wnioski składane przez
5) kredytobiorców niż wskazane
30 zł
w pkt. 1-4
2. Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu40:
1) UDZIALANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM

Jednostki
samorządowe

50 zł
50 zł
50 zł
50 zł

50 zł
50 zł
50 zł
50 zł

50 zł

50 zł

a) odnawialnego w ROR
b) dla posiadaczy ROR

6%
(nie mniej niż 200 zł)

6%
(nie mniej niż 200 zł)

c) konsumenckiego
 dla wnioskodawców, którzy spełniają warunki Promocji,
 dla wnioskodawców, którzy nie spełniają warunków Promocji,
obowiązują standardowe warunki kredytowania,
d) gotówkowego dla pracowników instytucji finansowych

1,5%
(nie mniej niż 200 zł)

8%
(nie mniej niż 200 zł)

2%

e) mieszkaniowego
 dla wnioskodawców, w przypadku których przynajmniej jedna z nich od
co najmniej 1 roku do dnia złożenia wniosku o kredyt posiada w naszym
Banku rachunek rozliczeniowy, wykazujący systematyczne wpływy:
 dla wnioskodawców, którzy nie spełniają warunków określonych w
punktorze 1, obowiązują standardowe warunki kredytowania:

2%
3%

 przeznaczonżego na refundację/spłatę kredytu/-ów mieszkaniowego/-ych w
innym/-ch banku/-ach.
f) konsolidacyjnego
g) hipotecznego

h) gotówkowego „gotówka na co chcesz”

1%
3%
3%
9%
(nie mniej niż 200 zł)

i) kredyt Eko!
UDZIELANE PODMIOTOM INSTYTUCJONALNYM
2) (rolnikom indywidualnym, przedsiębiorcom indywidualnym, przedsiębiorstwom
i spółkom prywatnym oraz spółdzielniom, instytucjom niekomercyjnym)
preferencyjnego dla rolnictwa z dopłatami do oprocentowania ARiMR
a)
- symbol RR, Z, PR, KR, KPS
preferencyjnego dla rolnictwa z dopłatami do oprocentowania ARiMR
b)
- symbol K01, K02
40

2%

2%
2%

prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu ulega podwyższeniu o 1 % w przypadku, gdy decyzja
podejmowana jest w trybie niestandardowym skutkująca podwyższonym ryzykiem

Lp.

opłata/prowizja

Wyszczególnienie

c) preferencyjnego dla rolnictwa z dopłatami do oprocentowania ARiMR
- symbol KSP
d) preferencyjnego z częściową spłatą kapitału przez ARiMR - symbol MR csk
e) obrotowego preferencyjnego dla rolników
f) szybkiego Biznes 30
g) inwestycyjnego rolniczego Agro Progres, Agro Grunt, Agro Sprzęt
h) pozostałe
3) UDZIELANE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
3.

1,5%
2%
2%
1,5%
2%
0,25% - 3%
0% - 1%

41

Prowizja wstępna od kredytu

1) Konsolidacyjnego

500 zł

2) Hipotecznego

500 zł
500 zł42

3) Mieszkaniowego

2 % (nie mniej niż
4.

Prowizja z tytułu odnowienia kredytu na kolejne 12 miesięcy od kwoty
odnawianego kredytu

5.

Gwarancje, poręczenia, re gwarancje

prowizja za udzielenie gwarancji, poręczenia, regwarancji płatna za każdy
rozpoczęty rok od kwoty gwarancji, poręczenia, regwarancji
z tytułu zmiany warunków gwarancji, poręczenia, regwarancji, za każdą
2)
zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji
wystawienie gwarancji na wzorze innym niż standardowo stosowany w
3)
banku opłata dodatkowo do pkt. 1)
realizację gwarancji (za wypłatę/uruchomienie gwarancji) prowizja naliczana
4) od kwoty gwarancji podlegającej wypłacie/uruchomienia, płatna w dniu
realizacji gwarancji
1)

7.

2% rocznie
(nie mniej niż 300 zł)
1%
(nie mniej niż 300 zł)
300 zł
1%
(nie mniej niż 300 zł)

opłata/prowizja

Lp.

6.

30 zł)43
4 % (nie mniej niż
100 zł)44

Wyszczególnienie
Opłata za uruchomienie
kolejnej transzy kredytu, płatna
każdorazowo przed wypłatą
transzy
Prowizja za zawarcie umowy
ugody, porozumienia, przejęcia
długu dłużnika od kwoty
należności objętej umową

Klienci
indywidualni

Klienci
instytucjonalni

Jednostki
samorządowe

100 zł

200 zł

200 zł

1%
(nie mniej niż
100 zł)

1%
(nie mniej niż
300 zł)

1%
(nie mniej niż
300 zł)

41

w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja ta nie podlega zwrotowi,
natomiast w przypadku udzielenia kredytu, zaliczona jest na poczet prowizji przygotowawczej.
42
w przypadku, gdy wyliczona wysokość prowizji przygotowawczej wyniesie mniej niż 500 zł, prowizję wstępną należy pobrać w
wysokości wyliczonej prowizji przygotowawczej. W przypadku, gdy wyliczona prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego
kredytu wynosi 0 zł, odstępuje się od pobierania prowizji wstępnej.
43
44

dla wniosków kredytowych złożonych do dnia 31.12.2020 roku
dla wniosków kredytowych złożonych od dnia 01.01.2021 roku

opłata/prowizja
Lp.

Wyszczególnienie

8.

Prowizja z tytułu gotowości45 od
kredytów w rachunku bieżącym

9.

1)

2)

3)

4)

10.

11.

Klienci
indywidualni

Klienci
instytucjonalni

Jednostki
samorządowe

nie dotyczy

2,50%

2,50%

Prowizja za uruchomienie, liczona od uruchamianej kwoty
po przedłożeniu w banku
aktualnego odpisu księgi
0,10%
0,10%
wieczystej z ustanowionym
(nie mniej niż
(nie mniej niż
nieprawomocnym wpisem
100 zł)
300 zł)
hipoteki stanowiącym
zabezpieczenie kredytu
po przedłożeniu w banku
opłaconego wniosku o wpis
0,20 %
0,20 %
hipoteki stanowiącej
(nie mniej niż
(nie mniej niż
zabezpieczenie kredytu wraz
100 zł)
300 zł)
z potwierdzeniem jego złożenia
we właściwym Sądzie
po przedłożeniu w banku odpisu
aktu notarialnego zakupywanej
0,20 %
0,20 %
nieruchomości, w którym
(nie mniej niż
(nie mniej niż
widnieje wpis hipoteki
100 zł)
300 zł)
stanowiącej zabezpieczenie
kredytu
po przedłożeniu w banku
ustanowienia na rzecz Banku cesji
wierzytelności przysługujących
0,30 %
0,30 %
kredytobiorcy od spółdzielni
(nie mniej niż
(nie mniej niż
mieszkaniowej/dewelopera wraz
150 zł)
400 zł)
z potwierdzeniem przyjęcia przez
inwestora w/w cesji
0,25%
0,25%
(nie mniej niż
Za wystawienie promesy
(nie mniej niż
1 000 zł
kredytowej od kwoty promesy
500 zł )
nie więcej niż
5 000 zł)
Inne czynności wykonane na
wniosek kredytobiorcy nie
wymagające zmiany postanowień
umowy kredytu w formie aneksu
200 zł
300 zł
do umowy, nie skutkujące
wydaniem zgody na wypłatę
odszkodowania z tytułu cesji
praw z polisy ubezpieczeniowej
na rzecz Banku
45

0,10%
(nie mniej niż
300 zł)

0,20 %
(nie mniej niż
300 zł)

0,20 %
(nie mniej niż
300 zł)

0,30 %
(nie mniej niż
400 zł)
0,25%
(nie mniej niż
1 000 zł
nie więcej niż
5 000 zł)

300 zł

liczona w stosunku rocznym, za każdy dzień kalendarzowy od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wykorzystanego a
przyznanego kredytu, płatna w okresach miesięcznych

opłata/prowizja
Lp.

Wyszczególnienie

12.

Inne czynności wykonane na
wniosek kredytobiorcy lub
Towarzystwa Ubezpieczeniowego
nie wymagające zmiany
postanowień umowy kredytu w
formie aneksu do umowy,
skutkujące wydaniem zgody na
wypłatę odszkodowania z tytułu
cesji praw z polisy
ubezpieczeniowej na rzecz Banku

13.
1)
2)
3)

14.

Klienci
indywidualni

Klienci
instytucjonalni

Jednostki
samorządowe

100 zł

200 zł

200 zł

Inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy wymagające zmiany postanowień umowy
kredytu w formie aneksu do umowy dotyczące prolongaty spłaty, naliczana od prolongowanej
kwoty, na okres:
1%
0,50%
1%
(nie mniej niż 100
do 1 miesiąca
(nie mniej niż 50 zł)
(nie mniej niż 100 zł)
zł)
1%
2%
2%
od 1 miesiąca do 1 roku
(nie mniej niż 50 zł) (nie mniej niż 100 zł) (nie mniej niż 100 zł)
3%
3%
2%
powyżej 1 roku
(nie mniej niż 100 zł) (nie mniej niż 200 zł) (nie mniej niż 200 zł)
Inne czynności wykonane na
wniosek kredytobiorcy
wymagające zmiany postanowień
300 zł
500 zł
500 zł
umowy kredytu w formie aneksu
do umowy, skutkujące zmianą
oprocentowania

15.

Inne czynności wykonane na
wniosek kredytobiorcy
wymagające zmiany postanowień
umowy kredytu w formie aneksu
do umowy, za wyjątkiem
prolongaty spłaty oraz zmiany
oprocentowania

100 zł

300 zł

300 zł

16.

Za potwierdzoną za zgodność z
oryginałem kserokopię umowy
kredytowej

30 zł

50 zł

50 zł

Opłata dodatkowa za
przygotowanie/sporządzenie
umowy kredytowej na wzorze
innym niż standardowo
stosowany w banku

100 zł

300 zł

300 zł

Zmiana warunków decyzji
kredytowej przed podpisaniem
umowy kredytowej

100 zł

300 zł

300 zł

17.

18.

opłata/prowizja
Lp.
19.

Wyszczególnienie

Klienci
indywidualni

Klienci
instytucjonalni

Jednostki
samorządowe

Za sporządzenie i wydanie dokumentów w celu zwolnienia z zabezpieczenia:

zezwolenia na wykreślenie wpisu
hipotecznego/ promesy
1)
wykreślenia hipoteki - opłata
naliczana jest od każdej hipoteki

50 zł

100 zł

100 zł

innych zezwoleń, zaświadczeń
niezbędnych w celu zwolnienia
2) zabezpieczeń spłaty kredytu –
opłata naliczana od każdego
dokumentu

30 zł

50 zł

50 zł

za wydanie duplikatu
3) dokumentów wskazanych
w pkt. 1) oraz 2)

100 zł

200 zł

200 zł

20.

Za sporządzenie i wydanie następujących dokumentów:

wniosku wraz z dokumentami
niezbędnymi w celu
1) ustanowienia zabezpieczenia
kredytu/zmian w zabezpieczeniu
kredytu

30 zł

50 zł

50 zł

deklaracji w sprawie podatku od
2) czynności cywilnoprawnych PCC
na wniosek kredytobiorcy

10 zł

30 zł

30 zł

wniosków wraz z niezbędnymi
dokumentami o wpis do księgi
1)
wieczystej w Wydziale Ksiąg
Wieczystych w Nowym Tomyślu

50 zł

50 zł

50 zł

deklaracji w sprawach podatku od
czynności cywilnoprawnych PCC
2)
w Urzędzie Skarbowym
w Nowym Tomyślu

10 zł

30 zł

30 zł

22.

Za badanie księgi wieczystej na
wniosek kredytobiorcy
– za każdą z ksiąg

30 zł

50 zł

50 zł

23.

Za uzyskany na wniosek
kredytobiorcy odpis księgi
wieczystej z Centralnej Bazy
Ksiąg Wieczystych

30 zł

50 zł

50 zł

21.

Za złożenie za klienta:

opłata/prowizja
Lp.

24.

Wyszczególnienie
Za czynności związane z
przeprowadzeniem kontroli
na terenie kredytowanej
inwestycji przed zawarciem
umowy o udzielenie kredytu
oraz przed uruchomieniem
kolejnych transz kredytu
(dotyczy kredytów na cele
inwestycyjne w tym również
kredyty mieszkaniowe)

Klienci
indywidualni

Klienci
instytucjonalni

Jednostki
samorządowe

200 zł

300 zł

300 zł

Lp.

Wyszczególnienie
Za czynności związane z dokonaniem przez Bank oceny wartości
25. nieruchomości mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia kredytu
– od każdej nieruchomości
lokale mieszkalne, domy jednorodzinne, nieruchomości gruntowe, garaże
1)
wolnostojące, budynki gospodarcze
2) pozostałe nieruchomości

opłata/prowizja

100 zł
200 zł

opłata/prowizja
Lp.

Wyszczególnienie

Wysłanie:
upomnienia/monitu46 – w
1) przypadkach określonych w
umowie
wezwania do zapłaty47
2) - w przypadkach określonych
w umowie
wezwania do przedłożenia
żądanych przez Bank w umowie
3) kredytowej dokumentów
– po bezskutecznym upływie
terminu określonego w umowie
Telefoniczne wezwanie do
przedłożenia żądanych przez
27. Bank w umowie kredytowej
dokumentów (od zrealizowanego
wezwania telefonicznego)

Klienci
indywidualni

Klienci
instytucjonalni

Jednostki
samorządowe

0 zł

10 zł

10 zł

0 zł

10 zł

10 zł

0 zł

10 zł

10 zł

0 zł

30 zł

30 zł

50 zł

100 zł

100 zł

50 zł

100 zł

100 zł

26.

28.

Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia lub opinii o:

1) sytuacji kredytowej klienta
historii udzielonego klientowi
2) kredytu (za każdy rozpoczęty
rok historii)
46
47

dotyczy jednej opłaty w przyjętym w umowie okresie rozliczeniowym dla kredytobiorcy i poręczyciela
dotyczy jednej opłaty w przyjętym w umowie okresie rozliczeniowym dla kredytobiorcy i poręczyciela

opłata/prowizja
Lp.

Wyszczególnienie

3) spłaconym kredycie:
gdy spłaty dokonano
a)
w roku bieżącym
gdy spłaty dokonano
b)
w latach poprzednich
braku zadłużenia w BS
4)
w Nowym Tomyślu
Za wydanie oceny sytuacji
29. ekonomiczno-finansowej klienta
(zdolności kredytowej)

Lp.

Klienci
indywidualni

Klienci
instytucjonalni

Jednostki
samorządowe

50 zł

100 zł

100 zł

100 zł

150 zł

150 zł

50 zł

100 zł

100 zł

0 zł

200 zł

200 zł

Wyszczególnienie

opłata/prowizja

1.

Potwierdzenie zgodności podpisów klientów BS z kartą wzorów podpisów na
wniosek klienta

20 zł

2.

Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie

20 zł

3.

Przyjęcie, odwołanie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem w trakcie trwania umowy

20 zł

4.

Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości lub innych
dokumentów w systemie Dokumenty Zastrzeżone

20 zł

5.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość salda

30 zł

6.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie rachunku lub nie
korzystanie z kredytu, bądź że rachunek nie jest zajęty przez komornika

30 zł

7.

Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym (historia
rachunku z ostatnich 12 miesięcy) za każde rozpoczęte 10 pozycji

5 zł48

VI. Zlecenia różne

 za każdy poprzedni okres 12 miesięcy

2,50 zł49

8.

Sporządzenie jednego odpisu dowodu księgowego (załącznika do wyciągu)

10 zł

9.

Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego

5 zł

10.

Przechowywanie depozytu – miesięcznie za każdy depozyt

5 zł

11.

Dokonanie blokady środków na jednym lub kilku rachunkach bankowych z tytułu
zabezpieczenia jednej umowy zawartej przez posiadacza rachunku – na wniosek klienta

1) z BS

48
49

bez opłat

opłaty nie pobiera się gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją na rachunku było dopisanie odsetek.
opłaty nie pobiera się gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją na rachunku było dopisanie odsetek.

Lp.

Wyszczególnienie

opłata/prowizja
1 % od kwoty
blokady nie mniej
niż 20 zł i nie
więcej niż 150 zł

2) z innymi bankami lub podmiotami

12.

Potwierdzenie dokonania blokady

13.

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu
oraz ich części – za każdą wyegzekwowaną kwotę (opłatę pobiera się z
rachunku posiadacza)50

20 zł nie więcej
niż 50 %
wyegzekwowanej
kwoty

14.

Wymiana banknotów i monet na inne nominały, lub wymiana zniszczonych na
obiegowe

0,5 % od kwoty
nie mniej niż 10 zł

Lp.

15.

20 zł

Osoby
Fizyczne

Wyszczególnienie
Likwidacja rachunku
bankowego

Lp.

Rolnicy

2zł51/10zł52

Przedsiębiorcy
indywidualni/
jednostki
samorządu
terytorialnego

Spółki/
spółdzielnie/
instytucje
niekomercyjne

20 zł

Wyszczególnienie

opłata/prowizja

16.

Przepisanie książeczki mieszkaniowej z tytułu cesji

30 zł

17.

Naliczenie premii gwarancyjnej od wkładów mieszkaniowych

30 zł

18.

Wypłata gotówki w kasie banku bez uprzedniego zgłoszenie do godz. 1030
dnia poprzedzającego wypłatę w kwocie przekraczającej 20.000 zł dziennie
z rachunku53

19.

Niepodjęcie kwoty zamówionej w uzgodnionym terminie54

20.

Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu
– od każdego spadkobiercy

20 zł

21.

Aktywacja usługi płatności masowych

50 zł

22.
23.
24.

0,05 % od kwoty
przekroczenia
nie mniej niż 20 zł
0,2 % od kwoty

ustalana
indywidualnie
Wpływ środków na rachunek wirtualny
z klientem
0,1 % od kwoty nie
Wypłata lub dyspozycja bezgotówkowa z rachunku bieżącego ponad stan
mniej niż 5 zł i nie
środków znajdujących się na rachunku na początek dnia
więcej niż 50 zł
Poszukiwanie rachunków bankowych w Centralnej Informacji prowadzonej
50 zł
przez KIR
(za każdy wniosek)
50

opłata nie dotyczy konsumentów
dotyczy rachunków terminowych
52
dotyczy pozostałych rachunków depozytowych
53
opłata nie dotyczy konsumentów
54
opłata nie dotyczy konsumentów
51

Lp.
25.
1)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
3)
a)
b)
4)
a)
b)
5)
6)
7)
a)
b)
26.
1.

Wyszczególnienie

opłata/prowizja

55

Pakiet „Konto za złotówkę”
Prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, wydanie
i obsługa debetowej karty zbliżeniowej Mastercard oraz udostępnienie
aplikacji mobilnej
Opłata za wypłatę gotówki w:
bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych
terminalach płatniczych sieci SGB w kasach banków SGB
bankomatach innych, niż wskazane w ppkt a)
terminalach płatniczych innych, niż wskazane w ppkt b)
bankomatach za granicą
Zmiana PIN w bankomatach:
sieci SGB
sieci innych niż SGB
Zapytanie o dostępne środki w bankomatach:
sieci SGB
sieci innych niż SGB
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej
w walucie innej niż PLN
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta:
w formie elektronicznej na adres poczty e-mail
w formie papierowej listem zwykłym
Podstawowy rachunek płatniczy56
Prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego

2.

Wypłata gotówki w placówce Banku
Udostępnienie i korzystanie z usługi bankowości elektronicznej eBankNet
3.
(wydanie środków do autoryzacji, odblokowanie dostępu, zmiana
parametrów)
4. Polecenie przelewu
1) w formie papierowej
a) wewnętrzne
b) na rachunki prowadzone w innych bankach

- realizowane w systemie ELIXIR

1 zł
bez opłat
1,50 zł
3 zł
3% min. 4,50 zł
bez opłat
4,50 zł
7 zł
1 zł
1,50 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
2,58 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
5 dyspozycji
w miesiącu
kalendarzowym
bez opłat,
liczone łącznie z
dyspozycjami z ust.
4 pkt 2 lit. b, ust. 6
pkt 2 i pkt 3,
każda kolejna 2 zł

55

Za pozostałe niewymienione wyżej czynności i usługi Bank będzie pobierał standardowe opłaty obowiązujące dla karty MasterCard
Debit Paypass oraz dla ROR standard zawarte w niniejszej taryfie. Opłaty zawarte w pkt. 2-7 pobierane będą w okresie ważności karty
(tj. 4 lata). W przypadku wznowienia karty na kolejny okres Bank będzie pobierał standardowe opłaty obowiązujące dla debetowej
karty zbliżeniowej MasterCard Debit Paypass. Niezmienna pozostanie wysokość opłaty z pkt. 1, która po upływie 4 lat użytkowania
karty dotyczyć będzie wyłącznie prowadzenia rachunku.
56

Za pozostałe niewymienione wyżej czynności i usługi Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z taryfą opłat i
prowizji obowiązującą w Banku.

Lp.

Wyszczególnienie

opłata/prowizja

- realizowane w systemie SORBNET
o wartości 1.000.000 zł i wyższej
o wartości poniżej 1.000.000 zł
2)

15 zł
25 zł

w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu eBankNet

a) Wewnętrzne
b) na rachunki prowadzone w innych bankach

bez opłat
5 dyspozycji
w miesiącu
kalendarzowym
bez opłat,
liczone łącznie z
dyspozycjami z ust. 4
pkt 1 lit. b, ust. 6 pkt
2 i pkt 3,
każda kolejna 0,50 zł

- realizowane w systemie ELIXIR

5.
6.
1)

- realizowane w systemie SORBNET
o wartości 1.000.000 zł i wyższej
o wartości poniżej 1.000.000 zł
Polecenie zapłaty
Zlecenie stałe
przyjęcie zlecenia stałego

Lp.

Wyszczególnienie

bez opłat

opłata/prowizja

2)

realizacja zlecenia złożonego
w formie papierowej

3)

w formie elektronicznej za
pośrednictwem systemu eBankNet

Lp.

10 zł
20 zł
bez opłat

5 dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat,
liczone łącznie z dyspozycjami z ust. 4 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b,
ust. 6 pkt 3, każda kolejna 4 zł
5 dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat,
liczone łącznie z dyspozycjami z ust. 4 pkt 1 lit b i pkt 2 lit. b,
ust. 6 pkt 2, każda kolejna 0,50 zł

Wyszczególnienie

4)
5)
7.

modyfikacja zlecenia stałego
odwołanie zlecenia stałego
Wydanie karty płatniczej debetowej

8.

Obsługa karty

9.
10.
1)
2)

Transakcje bezgotówkowe
Opłata za wypłatę gotówki w:
bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych
terminalach płatniczych sieci SGB w kasach banków SGB

3)

bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1)

4)
5)
6)

terminalach płatniczych innych, niż wskazane w pkt 2)
bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
w ramach usługi cash back

opłata/prowizja
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
5 rozliczonych
wypłat
w miesiącu
kalendarzowym
bez opłat,
każda kolejna 1,30 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat

Lp.

Wyszczególnienie

opłata/prowizja

11.
12.
13.
14.
15.

Zestawienie transakcji kartowych
Wypłata gotówki w placówce Banku
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
Likwidacja rachunku
Kredyt w podstawowym rachunku płatniczym

16.

Wydanie karty kredytowej

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
nie jest dostępny
brak możliwości
wydania karty

VII.

Usługi nie przewidziane w taryfie

wg umowy

VIII. Postanowienia końcowe
W indywidualnych przypadkach, z uwagi na dobrą współpracę klienta z bankiem i związanym z tym niskim ryzykiem
kredytowym dla banku, na wniosek klienta dwaj członkowie Zarządu działający łącznie mogą określić w umowie z klientem
inną prowizję lub opłatę od określonej w taryfie albo odstąpić od pobierania prowizji lub opłaty.
W przypadku kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych rolniczych z dopłatami do oprocentowania ARiMR udzielanych od
2015 roku, z uwagi na zapisy wynikające z umowy współpracy, Bank pobiera wyłącznie prowizję przygotowawczą od kwoty
udzielonego kredytu i nie pobiera innych opłat i prowizji wynikających z taryfy.

