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ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE
1.

Niniejsza „Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym
w Krotoszynie” (zwana dalej Taryfą) obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie
(zwanym dalej Bankiem) oraz wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku i dotyczy:
−

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

−

podmiotów utworzonych na mocy przepisów prawa (przedsiębiorstwa, spółki, spółdzielnie,
partie, organizacje, inne),

−

ludności.

2.

Opłaty i prowizje ustalane są w walucie polskiej, z wyjątkiem kart walutowych.

3.

Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do 1 grosza na zasadach ogólnych.

4.

Opłaty i prowizje są pobierane w dniu dokonywania czynności bankowej lub w terminie zgodnie
z trybem pobierania opłaty. Opłaty za prowadzenie rachunku pobierane są zgodnie z trybem
pobierania opłaty. Inne opłaty okresowe pobierane są ostatniego dnia miesiąca, którego
dotyczą lub w innym terminie określonym w umowie, z zastrzeżeniem ust. 5.

5.

W przypadku klientów indywidualnych oraz rolników indywidualnych opłaty miesięczne nie są
pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi
świadczonej przez Bank.

6.

Prowizje i opłaty pobrane prawidłowo nie podlegają zwrotowi.

7.

W uzasadnionych przypadkach Zarząd Banku może zastosować inne niż określone w Taryfie
stawki i terminy pobierania prowizji i opłat zgodnie z zawartą umową.

8.

Nie pobiera się prowizji od wpłat na cele charytatywne i cele użyteczności publicznej.

9.

Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie indywidualnych umów zawartych
przez Bank Spółdzielczy w Krotoszynie z instytucjami, na zlecenie których dokonywane są
operacje, Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w umowie.

10.

Prowizje i opłaty związane z udzielaniem kredytów konsumpcyjnych (okazjonalnych,
świątecznych itp.) oraz kredytów specjalnych (pomostowych, unijnych) pobierane są wg stawek
określonych w Uchwałach Zarządu Banku wprowadzających dany produkt kredytowy.

11.

Za obsługę jednostek budżetowych Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokościach
uzgodnionych z tymi jednostkami na podstawie zawartych umów o prowadzenie rachunków
bankowych.

12.

Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi (z wyjątkiem kwart walutowych) za
granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach
określonych w regulaminach.
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II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE
WYSOKOŚĆ PROWIZJI I OPŁAT
L. P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TRYB
POBIERANIA
OPŁATY

ROR

ROR „Junior”
(od 13 do 18 roku
życia)

ROR
„Młodzieżowy”
(powyżej 18 do
30 roku życia)

ROR „Emeryt –
Senior i Rencista”

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

miesięcznie

5,00 zł
(26-go dnia m-ca)

bez opłat

bez opłat

3,00 zł
(26-go dnia m-ca)

I. OTWARCIE I PROWADZENIE
1
2

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku

II. WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE
1

Wpłata na rachunek

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2

Wypłata z rachunku

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł

0,50 zł

0,50 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,50 zł

0,50 zł

1,00 zł

3,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

3,00 zł

III. DYSPOZYCJE BEZGOTÓWKOWE - PRZELEWY
1

2

3

4

Na rachunek prowadzony
w Banku Spółdzielczym
w Krotoszynie w placówce
Banku
- za pośrednictwem bankowości
internetowej
Na rachunek prowadzony
w innym banku w placówce
Banku
(z wyjątkiem przelewu na
rachunek ZUS, US i polecenia
wypłaty za granicę)
- za pośrednictwem bankowości
internetowej
Na rachunek ZUS, US
w placówce Banku
- za pośrednictwem bankowości
internetowej

Polecenie wypłaty za granicę

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdy przelew

1,00 zł

0,50 zł

0,50 zł

1,00 zł

zgodnie z Taryfą
prowizji i opłat
SGB-Banku SA

zgodnie z Taryfą
prowizji i opłat
SGB-Banku SA

zgodnie z Taryfą
prowizji i opłat
SGB-Banku SA

zgodnie z Taryfą
prowizji i opłat
SGB-Banku SA

+ opłata za
+ opłata za
+ opłata za
+ opłata za
pośrednictwo 10,00 zł pośrednictwo 10,00 zł pośrednictwo 10,00 zł pośrednictwo 10,00 zł
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Realizacja przelewów w systemie SORBNET
w kwocie:
– wyższej lub równej
1 000 000 zł
za każdy przelew
– niższej niż 1 000 000 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

IV. ZLECENIE STAŁE (automatyczne przelewy z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez Klienta)
1

2

3

Przyjęcie zlecenia stałego
w placówce Banku
- za pośrednictwem bankowości
internetowej

za każdą
dyspozycję

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

5,50 zł

----

5,50 zł

5,50 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Realizacja zlecenia stałego:
1) na rachunek
w Banku Spółdzielczym
w Krotoszynie w placówce
Banku
- za pośrednictwem bankowości
internetowej
2) na rachunek w innym banku,
z wyjątkiem 3) w placówce
Banku
- za pośrednictwem bankowości
internetowej
3) z tytułu ubezpieczenia
grupowego Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeniowego
na Życie Spółka Akcyjna
(polisa zawarta w Banku
Spółdzielczym w Krotoszynie)
Odwołanie / zmiana zlecenia
stałego w placówce Banku
- za pośrednictwem bankowości
internetowej

za każdy przelew

za każdą
dyspozycję

za każdą
dyspozycję

V. POLECENIE ZAPŁATY
1

Przyjęcie polecenia zapłaty

2

Realizacja polecenia zapłaty

za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję
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WYSOKOŚĆ PROWIZJI I OPŁAT
L. P.

TRYB
POBIERANIA
OPŁATY

ROR

ROR „Junior”
(od 13 do 18 roku
życia)

ROR
„Młodzieżowy”
(powyżej 18 do
30 roku życia)

ROR „Emeryt –
Senior i Rencista”

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdy list

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

za każdy dokument

6,10 zł

6,10 zł

6,10 zł

6,10 zł

miesięcznie

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

RODZAJ CZYNNOŚCI

VI. KOPIE I ZAŚWIADCZENIA

1

2
3

4

Sporządzenie kopii obrotów z
jednego rachunku
(bez załączników) z bieżącego
roku obrotowego
UWAGA! Za każdy poprzedni
rok, opłatę podwyższa się
odpowiednio o połowę stawki
podstawowej.
Opłat nie pobiera się
w przypadku: gdy w roku
za każdy dokument
kalendarzowym, za który
sporządza się kopię jedyną
operacją było dopisanie
odsetek; gdy kopia sporządzana
jest na zlecenie sądu lub
prokuratury dla potrzeb spraw
karnych, karno-skarbowych,
o alimenty lub rentę mającą
charakter alimentów
Sporządzenie kopii wyciągu
bankowego
za każdy dokument
(bez załączników)
Sporządzenie kopii załącznika do wyciągu, gdy:
(UWAGA! Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa
się odpowiednio o połowę stawki podstawowej)
1) Klient określił datę dokonania
operacji
za każdy dokument
2) Klient nie określił daty
dokonania operacji
Za wydanie Klientom na ich wniosek:
1) zaświadczenia
stwierdzającego posiadanie
rachunku
2) opinii o prowadzonych
wszystkich rachunkach
(stan oszczędności, obroty,
prawidłowość obsługi itp.)

za każde
zaświadczenie

VII. INNE CZYNNOŚCI
1

2
3

Wyciąg z rachunku w formie papierowej:
1) sporządzenie wyciągu
bankowego
2) sporządzenie wyciągu
bankowego po każdej zmianie
salda
3) przesyłanie listem zwykłym
wyciągu bankowego raz w
miesiącu
4) przesyłanie listem zwykłym
wyciągu bankowego częściej
niż raz w miesiącu
Wysłanie wezwania do zapłaty
lub upomnienia
Telefoniczna informacja
o saldzie

4

Usługa Saldo SMS

miesięcznie

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

5

Zmiana posiadacza dla usługi
Saldo SMS
(np. zmiana numeru telefonu)

za każdą
dyspozycję

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

6

Zmiana karty wzorów podpisów

za każdą
dyspozycję

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

7

8

Za przyjęcie, zmianę, odwołanie
dyspozycji (oświadczenia)
za każdą
posiadacza rachunku w sprawie
dyspozycję
przeznaczenia wkładu na
wypadek śmierci
Dokonanie blokady środków na rachunku Klienta na
rzecz:
1) Banku Spółdzielczego
za każdą
w Krotoszynie
dyspozycję
2) innego podmiotu
(opłata pobierana jest od
właściciela rachunku)
UWAGA! Opłata nie jest
za każdą
pobierana w związku
dyspozycję
z prowadzonym
postępowaniem
egzekucyjnym, karnoskarbowym, sądowym
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WYSOKOŚĆ PROWIZJI I OPŁAT
L. P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TRYB
POBIERANIA
OPŁATY

ROR

ROR „Junior”
(od 13 do 18 roku
życia)

ROR
„Młodzieżowy”
(powyżej 18 do
30 roku życia)

ROR „Emeryt –
Senior i Rencista”

za każdą
dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdy
pozytywnie
załatwiony wniosek

0,50%
odzyskanej kwoty
nie mniej niż
20,00 zł

0,50%
odzyskanej kwoty
nie mniej niż
20,00 zł

0,50%
odzyskanej kwoty
nie mniej niż
20,00 zł

0,50%
odzyskanej kwoty
nie mniej niż
20,00 zł

9

Realizacja cesji z rachunku

10

Opłata za odzyskanie środków
wskutek podania błędnego
identyfikatora na zleceniu
płatniczym (na wniosek Klienta)

11

Przechowywanie depozytu
rzeczowego

miesięcznie
za każdy depozyt

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

12

Sporządzenie zestawienia
transakcji płatniczych

za każde
zestawienie

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

miesięcznie

3,00 zł

bez opłat

bez opłat

3,00 zł

VIII. USŁUGA e-bank (BANKOWOŚĆ INTERNETOWA)
1
2
3

Uruchomienie usługi e-bank
Abonament za korzystanie
z e-bank
Opłata za przekazywanie haseł
SMS

IX. TOKEN (środek autoryzacji wydawany do dnia 17 maja 2018 r., aktywny zgodnie z datą ważności)
1

2

3

Wydanie pierwszego tokena
Wydanie kolejnego tokena
Użytkownik automatycznie
otrzymuje nowy token, jeżeli na
co najmniej 30 dni przed
upływem terminu ważności
tokena nie złoży w Banku
oświadczenia o rezygnacji
ze wznowienia
Wydanie tokena w miejsce
utraconego lub uszkodzonego
przez Klienta

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdy token

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

4

Zastrzeżenie tokena

za każdą
dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

5

Użytkowanie tokena

miesięcznie

3,00 zł

bez opłat

bez opłat

3,00 zł

6

Ponowne przesłanie
identyfikatora ID
(nazwy użytkownika)

za każdą
dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

X. INNE CZYNNOŚCI USŁUGI e-bank WYKONANE NA WNIOSEK KLIENTA
za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję

1

Zablokowanie kanału dostępu

2

Zmiana limitu

3

Odblokowanie indywidualnego
hasła / kanału dostępu /
autoryzacji

za każdą
dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

4

Inne czynności wykonywane na
życzenie Klienta

za każda
dyspozycję

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł
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III. PAKIET „KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ”
L. P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

WYSOKOŚĆ PROWIZJI I OPŁAT

-

bez opłat

miesięcznie

1,00 zł
(26-go dnia m-ca)

I. OTWARCIE I PROWADZENIE
1

Otwarcie rachunku

2

Prowadzenie rachunku

II. WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE
1

Wpłata na rachunek

-

bez opłat

2

Wypłata z rachunku

-

bez opłat

III. DYSPOZYCJE BEZGOTÓWKOWE - PRZELEWY
1

Na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie:
- złożony w placówce Banku w formie papierowej

za każdy przelew

- za pośrednictwem bankowości internetowej
2

bez opłat

Na rachunek prowadzony w innym banku:
(z wyjątkiem przelewu na rachunek ZUS, US i polecenia wypłaty za
granicę)
- złożony w placówce Banku w formie papierowej

za każdy przelew

- za pośrednictwem bankowości internetowej
3

bez opłat

2,00 zł
0,50 zł

Na rachunek ZUS, US:
- złożony w placówce Banku w formie papierowej

3,00 zł

- za pośrednictwem bankowości internetowej
4

Polecenie wypłaty za granicę

5

Realizacja przelewów w systemie SORBNET w kwocie:

za każdy przelew

1,00 zł

za każdy przelew

zgodnie z Taryfą prowizji i opłat
SGB-Banku SA
+ opłata za pośrednictwo 10,00 zł

– wyższej lub równej 1 000 000 zł

za każdy przelew

– niższej niż 1 000 000 zł

15,00 zł
25,00 zł

IV. ZLECENIE STAŁE (automatyczne przelewy z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez Klienta)
1

Przyjęcie zlecenia stałego:
- złożonego w placówce Banku w formie papierowej

za każdą dyspozycję

- za pośrednictwem bankowości internetowej
2

bez opłat
bez opłat

Realizacja zlecenia stałego:
1) na rachunek w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie:
- złożonego w placówce Banku w formie papierowej

bez opłat

- za pośrednictwem bankowości internetowej

bez opłat
za każdy przelew

2) na rachunek w innym banku, z wyjątkiem 3):

3

- złożonego w placówce Banku w formie papierowej

1,50 zł

- za pośrednictwem bankowości internetowej

1,00 zł

Odwołanie / zmiana zlecenia stałego:
- złożonego w placówce Banku w formie papierowej

za każdą dyspozycję

- za pośrednictwem bankowości internetowej

bez opłat
bez opłat

V. POLECENIE ZAPŁATY
1

Przyjęcie polecenia zapłaty

za każdą dyspozycję

3,00 zł

2

Realizacja polecenia zapłaty

za każdą dyspozycję

bez opłat

za każdy dokument

15,00 zł

VI. KOPIE I ZAŚWIADCZENIA

1

Sporządzenie kopii obrotów z jednego rachunku (bez załączników)
z bieżącego roku obrotowego
UWAGA! Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o
połowę stawki podstawowej. Opłat nie pobiera się w przypadku: gdy w
roku kalendarzowym, za który sporządza się kopię jedyną operacją było
dopisanie odsetek; gdy kopia sporządzana jest na zlecenie sądu lub
prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty
lub rentę mającą charakter alimentów

7
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za każdy dokument

10,00 zł

2

Sporządzenie kopii wyciągu bankowego (bez załączników)

3

Sporządzenie kopii załącznika do wyciągu, gdy:
(UWAGA! Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej)
1) Klient określił datę dokonania operacji

za każdy dokument

2) Klient nie określił daty dokonania operacji
4

6,00 zł
15,00 zł

Za wydanie Klientom na ich wniosek:
1) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku

10,00 zł

2) opinii o prowadzonych wszystkich rachunkach (stan oszczędności,
obroty, prawidłowość obsługi itp.)

za każde zaświadczenie

30,00 zł

VII. INNE CZYNNOŚCI
1

Sporządzenie i wysłanie wyciągu z rachunku - raz w miesiącu:
1) w formie papierowej:

2

- jeżeli Klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu

miesięcznie

2,50 zł

- jeżeli Klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu

miesięcznie

bez opłat

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

miesięcznie

bez opłat

Sporządzenie i wysłanie wyciągu z rachunku – na życzenie Klienta (częściej niż raz w miesiącu):
1) w formie papierowej:
- jeżeli Klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu

za każdy wyciąg

2,50 zł

- jeżeli Klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu

za każdy wyciąg

2,50 zł

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

za każdy wyciąg

2,50 zł

3

Telefoniczna informacja o saldzie

miesięcznie

3,00 zł

4

Usługa Saldo SMS

miesięcznie

3,00 zł

5

Zmiana posiadacza dla usługi Saldo SMS (np. zmiana numeru telefonu)

za każdą dyspozycję

bez opłat

6

Zmiana karty wzorów podpisów

za każdą dyspozycję

bez opłat

7

Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza
rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

za każdą dyspozycję

15,00 zł

8

Dokonanie blokady środków na rachunku Klienta na rzecz:
1) Banku Spółdzielczego w Krotoszynie

za każdą dyspozycję

bez opłat

2) innego podmiotu
(opłata pobierana jest od właściciela rachunku)
UWAGA! Opłata nie jest pobierana w związku
z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, karno-skarbowym,
sądowym

za każdą dyspozycję

10,00 zł

9

Realizacja cesji z rachunku

za każdą dyspozycję

5,00 zł

10

Opłata za odzyskanie środków wskutek podania błędnego identyfikatora
na zleceniu płatniczym (na wniosek Klienta)

za każdy pozytywnie
załatwiony wniosek

0,50%
odzyskanej kwoty
nie mniej niż
20,00 zł

11

Przechowywanie depozytu rzeczowego

miesięcznie
za każdy depozyt

5,00 zł

12

Ustanowienie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję

bez opłat

13

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny lub z
indywidualnego na wspólny

za każdą dyspozycję

bez opłat

14

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

za każde zestawienie

bez opłat

VIII. USŁUGA e-bank (BANKOWOŚĆ INTERNETOWA)
1

Uruchomienie usługi e-bank

-

bez opłat

2

Abonament za korzystanie z e-bank

-

bez opłat

3

Opłata za przekazywanie haseł SMS

miesięcznie

3,00 zł

IX. TOKEN (środek autoryzacji wydawany do dnia 17 maja 2018 r., aktywny zgodnie z datą ważności)
1

Wydanie pierwszego tokena

-

bez opłat

2

Wydanie kolejnego tokena
Użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej
30 dni przed upływem terminu ważności tokena nie złoży w Banku
oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia

-

bez opłat

3

Wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta

za każdy token

100,00 zł
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4

Zastrzeżenie tokena

za każdą dyspozycję

10,00 zł

5

Użytkowanie tokena

miesięcznie

3,00 zł

6

Ponowne przesłanie identyfikatora ID
(nazwy użytkownika)

za każdą dyspozycję

5,00 zł

L. P.

X. INNE CZYNNOŚCI USŁUGI e-bank WYKONANE NA WNIOSEK KLIENTA
1

Zablokowanie kanału dostępu

za każdą dyspozycję

5,00 zł

2

Zmiana limitu

za każdą dyspozycję

5,00 zł

3

Odblokowanie indywidualnego hasła / kanału dostępu / autoryzacji

za każdą dyspozycję

10,00 zł

4

Inne czynności wykonywane na życzenie Klienta

za każda dyspozycję

50,00 zł

XI . KARTA PŁATNICZA MasterCard Debit zbliżeniowa
1

Wydanie pierwszej karty
a) posiadaczowi rachunku

bez opłat
jednorazowo
za każdą kartę

b) współposiadaczowi rachunku
c) osobie wskazanej
2

bez opłat
bez opłat

Wydanie wznowionej karty
a) posiadaczowi rachunku

bez opłat
jednorazowo
za każdą kartę

b) współposiadaczowi rachunku
c) osobie wskazanej

bez opłat
bez opłat

jednorazowo
za każdą kartę

20,00 zł

3

Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej

4

Zastrzeżenie karty

za każde zastrzeżenie

bez opłat

5

Użytkowanie karty

miesięcznie

bez opłat

6

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek
Klienta

za każdą dyspozycję

bez opłat

7

Wypłata gotówki:
a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej
Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych realizujących
wypłaty bez prowizji

bez opłat

(wykaz bankomatów dostępny na www.bskrotoszyn.pl/kontakt/placowki-ibankomaty.html w zakładce „bankomaty”)

b) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt a)

3,00 zł

c) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej (pod warunkiem, że kasa
udostępnia usługę wypłat w POS)
d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt c) (pod warunkiem, że
kasa udostępnia usługę wypłat w POS)
e) w bankomatach za granicą
(poza terytorium państw członkowskich EOG)

za każdą wypłatę
(w dniu rozliczenia operacji)

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

9

Wydanie pierwszego numeru PIN:

3%
min. 4,50 zł
bez opłat

(państwo członkowskie EOG - państwo członkowskie Unii Europejskiej
albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym)

8

1,50 zł

0,60 zł

5,00 zł*
- wysyłka na adres korespondencyjny

za każdy
numer PIN

- wysyłka na SMS
10

Wydanie duplikatu numeru PIN

11

Zmiana numeru PIN w bankomatach:

* dla Posiadaczy rachunku do 30 roku życia
bez opłat

bez opłat
za każdy
numer PIN

- banków SGB

7,00 zł

4,50 zł
za każdą zmianę

- innych banków niż SGB
12

7,00 zł

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
- banków SGB

1,00 zł
za każde sprawdzenie

- innych banków niż SGB

1,50 zł

9
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13

Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta

14

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta

15

Transakcje bezgotówkowe

16
17

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej przy użyciu
karty
Ekspresowe przesłanie karty lub nr PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni
roboczych)
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miesięcznie

2,58 zł

za każde zestawienie

5,00 zł

za każdą transakcję

bez opłat

naliczana od kwoty transakcji
(w dniu rozliczenia operacji)

bez opłat

za każda kartę / PIN

45,00 zł

XII . APLIKACJA MOBILNA „Portfel SGB”
1

Uruchomienie aplikacji

jednorazowo

bez opłat

2

Użytkowanie aplikacji

miesięcznie

bez opłat
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I. OTWARCIE I PROWADZENIE
1

Otwarcie rachunku

-

bez opłat

2

Prowadzenie rachunku

-

bez opłat

II. WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE
1

Wpłata na rachunek

-

bez opłat

2

Wypłata z rachunku

-

bez opłat

III. DYSPOZYCJE BEZGOTÓWKOWE - PRZELEWY
1

Na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie:
- złożony w placówce Banku w formie papierowej

za każdy przelew

- za pośrednictwem bankowości internetowej
2

bez opłat

Na rachunek prowadzony w innym banku:
(z wyjątkiem przelewu na rachunek ZUS, US i polecenia wypłaty za
granicę)
- złożony w placówce Banku w formie papierowej *
za każdy przelew
- za pośrednictwem bankowości internetowej *

3

bez opłat

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym liczonymi łącznie z
dyspozycjami oznaczonymi * bez opłat,
każda kolejna dyspozycja powyżej
pięciu, o których mowa powyżej 2,00 zł
pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym liczonymi łącznie z
dyspozycjami oznaczonymi * bez opłat,
każda kolejna dyspozycja powyżej
pięciu, o których mowa powyżej 1,00 zł

Na rachunek ZUS, US:

- złożony w placówce Banku w formie papierowej *

- za pośrednictwem bankowości internetowej *

za każdy przelew

4

Polecenie wypłaty za granicę

za każdy przelew

5

Realizacja przelewów w systemie SORBNET w kwocie:

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym liczonymi łącznie z
dyspozycjami oznaczonymi * bez opłat,
każda kolejna dyspozycja powyżej
pięciu, o których mowa powyżej 3,00 zł
pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym liczonymi łącznie z
dyspozycjami dotyczącymi pozycji usługa
oznaczonych * bez opłat,
każda kolejna dyspozycja powyżej
pięciu, o których mowa powyżej 3,00 zł
zgodnie z Taryfą prowizji i opłat
SGB-Banku SA
+ opłata za pośrednictwo 10,00 zł

– wyższej lub równej 1 000 000 zł

za każdy przelew

– niższej niż 1 000 000 zł

15,00 zł
25,00 zł

IV. ZLECENIE STAŁE (automatyczne przelewy z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez Klienta)
1

Przyjęcie zlecenia stałego:
- złożonego w placówce Banku w formie papierowej

za każdą dyspozycję

- za pośrednictwem bankowości internetowej
2

bez opłat
bez opłat

Realizacja zlecenia stałego:
1) na rachunek w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie:
- złożonego w placówce Banku w formie papierowej

bez opłat

- za pośrednictwem bankowości internetowej

bez opłat

2) na rachunek w innym banku:
za każdy przelew
- złożonego w placówce Banku w formie papierowej *

- za pośrednictwem bankowości internetowej *

11

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym liczonymi łącznie z
dyspozycjami oznaczonymi * bez opłat,
każda kolejna dyspozycja powyżej
pięciu, o których mowa powyżej 1,50 zł
pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym liczonymi łącznie z
dyspozycjami oznaczonymi * bez opłat,
każda kolejna dyspozycja powyżej
pięciu, o których mowa powyżej 1,00 zł
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Odwołanie / zmiana zlecenia stałego:
- złożonego w placówce Banku w formie papierowej

za każdą dyspozycję

- za pośrednictwem bankowości internetowej

bez opłat
bez opłat

V. POLECENIE ZAPŁATY
1

Przyjęcie polecenia zapłaty

za każdą dyspozycję

bez opłat

2

Realizacja polecenia zapłaty

za każdą dyspozycję

bez opłat

1

Sporządzenie kopii obrotów z jednego rachunku (bez załączników)
z bieżącego roku obrotowego
UWAGA! Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o
połowę stawki podstawowej. Opłat nie pobiera się w przypadku: gdy w
roku kalendarzowym, za który sporządza się kopię jedyną operacją było
dopisanie odsetek; gdy kopia sporządzana jest na zlecenie sądu lub
prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty
lub rentę mającą charakter alimentów

za każdy dokument

15,00 zł

2

Sporządzenie kopii wyciągu bankowego (bez załączników)

za każdy dokument

10,00 zł

3

Sporządzenie kopii załącznika do wyciągu, gdy:
(UWAGA! Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej)

VI. KOPIE I ZAŚWIADCZENIA

1) Klient określił datę dokonania operacji

za każdy dokument

2) Klient nie określił daty dokonania operacji
4

6,00 zł
15,00 zł

Za wydanie Klientom na ich wniosek:
1) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku

bez opłat

2) opinii o prowadzonych wszystkich rachunkach (stan oszczędności,
obroty, prawidłowość obsługi itp.)

za każde zaświadczenie

bez opłat

VII. INNE CZYNNOŚCI
1

Sporządzenie i wysłanie wyciągu z rachunku - raz w miesiącu:
1) w formie papierowej:

2

- jeżeli Klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu

miesięcznie

bez opłat

- jeżeli Klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu

miesięcznie

bez opłat

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

miesięcznie

bez opłat

Sporządzenie i wysłanie wyciągu z rachunku – na życzenie Klienta (częściej niż raz w miesiącu):
1) w formie papierowej:
- jeżeli Klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu

za każdy wyciąg

2,50 zł

- jeżeli Klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu

za każdy wyciąg

2,50 zł

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

za każdy wyciąg

2,50 zł

3

Telefoniczna informacja o saldzie

miesięcznie

bez opłat

4

Usługa Saldo SMS

miesięcznie

3,00 zł

5

Zmiana posiadacza dla usługi Saldo SMS (np. zmiana numeru telefonu)

za każdą dyspozycję

bez opłat

6

Zmiana karty wzorów podpisów

za każdą dyspozycję

bez opłat

7

Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza
rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

za każdą dyspozycję

15,00 zł

8

Dokonanie blokady środków na rachunku Klienta na rzecz:
1) Banku Spółdzielczego w Krotoszynie

za każdą dyspozycję

bez opłat

2) innego podmiotu
(opłata pobierana jest od właściciela rachunku)
UWAGA! Opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym
postępowaniem egzekucyjnym, karno-skarbowym, sądowym

za każdą dyspozycję

10,00 zł

9

Realizacja cesji z rachunku

za każdą dyspozycję

5,00 zł

10

Opłata za odzyskanie środków wskutek podania błędnego identyfikatora
na zleceniu płatniczym (na wniosek Klienta)

za każdy pozytywnie
załatwiony wniosek

0,50%
odzyskanej kwoty
nie mniej niż
20,00 zł

11

Przechowywanie depozytu rzeczowego

miesięcznie
za każdy depozyt

5,00 zł

12

Ustanowienie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję

bez opłat

12
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13

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny lub z
indywidualnego na wspólny

za każdą dyspozycję

bez opłat

14

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

za każde zestawienie

bez opłat

VIII. USŁUGA e-bank (BANKOWOŚĆ INTERNETOWA)
1

Uruchomienie usługi e-bank

-

bez opłat

2

Abonament za korzystanie z e-bank

-

bez opłat

3

Opłata za przekazywanie haseł SMS

miesięcznie

bez opłat

X. INNE CZYNNOŚCI USŁUGI e-bank WYKONANE NA WNIOSEK KLIENTA
1

Zablokowanie kanału dostępu

za każdą dyspozycję

5,00 zł

2

Zmiana limitu

za każdą dyspozycję

5,00 zł

3

Odblokowanie indywidualnego hasła / kanału dostępu / autoryzacji

za każdą dyspozycję

10,00 zł

4

Inne czynności wykonywane na życzenie Klienta

za każda dyspozycję

50,00 zł

XI . KARTA PŁATNICZA MasterCard / Visa
WYDANIE KARTY
1

Wydanie pierwszej karty
a) posiadaczowi rachunku

bez opłat
jednorazowo
za każdą kartę

b) współposiadaczowi rachunku
c) osobie wskazanej
2

bez opłat

Wydanie wznowionej karty
a) posiadaczowi rachunku

bez opłat
jednorazowo
za każdą kartę

b) współposiadaczowi rachunku
c) osobie wskazanej
3

bez opłat

bez opłat
bez opłat

Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej

jednorazowo
za każdą kartę

20,00 zł

OBSŁUGA KARTY
1

Zastrzeżenie karty

za każde zastrzeżenie

bez opłat

2

Użytkowanie karty

miesięcznie

bez opłat

3

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek
Klienta

za każdą dyspozycję

bez opłat

WYPŁATA GOTÓWKI

1

W bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej
Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych realizujących
wypłaty bez prowizji

bez opłat

(wykaz bankomatów dostępny na www.bskrotoszyn.pl/kontakt/placowki-ibankomaty.html w zakładce „bankomaty”)

2
3
4

5

6
7

8

pięć rozliczonych wypłat w miesiącu
kalendarzowym bez opłat,
każda kolejna wypłata 1,30 zł

W bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
W kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej (pod warunkiem, że kasa
udostępnia usługę wypłat w POS)
W kasach innych banków, niż wskazane w pkt 3 (pod warunkiem, że
kasa udostępnia usługę wypłat w POS)
W bankomatach za granicą
(poza terytorium państw członkowskich EOG)

za każdą wypłatę
(w dniu rozliczenia operacji)

bez opłat
bez opłat

----

(państwo członkowskie EOG - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo
państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym)

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

bez opłat

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności bezgotówkowych
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych
(na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
(państwo członkowskie EOG - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo
państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym)
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-

bez opłat

-

bez opłat

L. P.

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

RODZAJ CZYNNOŚCI

WYSOKOŚĆ PROWIZJI I OPŁAT

INNE CZYNNOŚCI
1

Wydanie pierwszego numeru PIN:
- wysyłka na adres korespondencyjny

za każdy
numer PIN

- wysyłka na SMS
2

Wydanie duplikatu numeru PIN

3

Zmiana numeru PIN w bankomatach:

za każdy
numer PIN

- banków SGB

bez opłat
bez opłat
7,00 zł

3,50 zł
za każdą zmianę

- innych banków niż SGB
4

7,00 zł

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
- banków SGB

1,00 zł
za każde sprawdzenie

- innych banków niż SGB
5

Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta

6
7

1,50 zł
miesięcznie

2,58 zł

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta

za każde zestawienie

2,58 zł

Ekspresowe przesłanie karty lub nr PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni
roboczych)

za każda kartę / PIN

45,00 zł

XII . APLIKACJA MOBILNA „Portfel SGB”
1

Uruchomienie aplikacji

jednorazowo

bez opłat

2

Użytkowanie aplikacji

miesięcznie

bez opłat
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V. RACHUNKI BIEŻĄCE
WYSOKOŚĆ PROWIZJI I OPŁAT

L. P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TRYB
POBIERANIA
OPŁATY

ROLNICY
INDYWIDUALNI

PODMIOTY
GOSPODARCZE

INNE JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
(organizacje
społeczne,
stowarzyszenia,
fundacje itp.
nieprowadzące
działalności
gospodarczej)

bez opłat

bez opłat

bez opłat

7,00 zł
(23-go dnia m-ca)

15,00 zł
(23-go dnia m-ca)
15,00 zł
(23-go dnia m-ca)

5,00 zł
(27-go dnia m-ca)
5,00 zł
(27-go dnia m-ca)

0,25%
nie mniej niż
2,50 zł, nie więcej
niż 50,00 zł
0,10%
nie mniej niż
1,00 zł, nie więcej
niż 50,00 zł

0,25%
nie mniej niż
2,50 zł, nie więcej
niż 50,00 zł
0,10%
nie mniej niż
1,00 zł, nie więcej
niż 50,00 zł

0,25%
nie mniej niż
1,50 zł, nie więcej
niż 50,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-----

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł0

-----

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

-----

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

EKSTRA ZUS

bez opłat

I. OTWIERANIE I PROWADZENIE
1

Otwarcie rachunku

2

Prowadzenie rachunku:

jednorazowo

1) podstawowego
miesięcznie
2) pomocniczego

bez opłat

bez opłat
-----

II. WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE
1

Wpłata na rachunek

za każdą transakcję

bez opłat

2

Wypłata z rachunku

za każdą transakcję

bez opłat

-----

III. DYSPOZYCJE BEZGOTÓWKOWE – PRZELEWY
1

2

3

4

Na rachunek prowadzony
w Banku Spółdzielczym
w Krotoszynie w placówce
Banku
- za pośrednictwem bankowości
internetowej
Na rachunek prowadzony
w innym banku w placówce
Banku
(z wyjątkiem przelewu na
rachunek ZUS, US i polecenia
wypłaty za granicę)
- za pośrednictwem bankowości
internetowej
Na rachunek ZUS, US
w placówce Banku
- za pośrednictwem bankowości
internetowej

Polecenie wypłaty za granicę

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdy przelew

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

-----

zgodnie z Taryfą
prowizji i opłat
SGB-Banku SA

zgodnie z Taryfą
prowizji i opłat
SGB-Banku SA

zgodnie z Taryfą
prowizji i opłat
SGB-Banku SA

zgodnie z Taryfą
prowizji i opłat
SGB-Banku SA

+ opłata za
+ opłata za
+ opłata za
+ opłata za
pośrednictwo 10,00 zł pośrednictwo 10,00 zł pośrednictwo 10,00 zł pośrednictwo 10,00 zł
5

Realizacja przelewów w systemie SORBNET
w kwocie
- wyższej lub równej
1 000 000 zł
za każdy przelew
- niższej niż 1 000 000 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

-----

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

-----

IV. ZLECENIE STAŁE (automatyczne przelewy z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez Klienta)
1

2

Przyjęcie zlecenia stałego
w placówce Banku
- za pośrednictwem bankowości
internetowej

za każdą
dyspozycję

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-----

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-----

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-----

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-----

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

-----

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

-----

7,00 zł

7,00 zł

----

----

Realizacja zlecenia stałego:
1) na rachunek prowadzony
w Banku Spółdzielczym
w Krotoszynie w placówce
Banku
- za pośrednictwem bankowości
internetowej
2) na rachunek prowadzony
w innym banku, z wyjątkiem 3)
w placówce Banku
- za pośrednictwem bankowości
internetowej
3) z tytułu ubezpieczenia
grupowego Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeniowego
na Życie Spółka Akcyjna
(polisa zawarta w Banku
Spółdzielczym w Krotoszynie)

za każdy przelew

za każdą
dyspozycję
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TRYB
POBIERANIA
OPŁATY

RODZAJ CZYNNOŚCI

ROLNICY
INDYWIDUALNI

PODMIOTY
GOSPODARCZE

INNE JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
(organizacje
społeczne,
stowarzyszenia,
fundacje itp.
nieprowadzące
działalności
gospodarczej)

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-----

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-----

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

-----

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-----

15,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

-----

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

EKSTRA ZUS

V. POLECENIE ZAPŁATY
3

Odwołanie / zmiana zlecenia
stałego w placówce
- za pośrednictwem bankowości
internetowej

1

Przyjęcie polecenia zapłaty

2

Realizacja polecenia zapłaty

za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję

VI. KOPIE I ZAŚWIADCZENIA

1

2
3

4

Sporządzenie kopii obrotów
z jednego rachunku
(bez załączników) z bieżącego
roku obrotowego
UWAGA! Za każdy poprzedni
rok, opłatę podwyższa się
odpowiednio o połowę stawki
podstawowej.
Opłat nie pobiera się
w przypadku: gdy w roku
za każdy dokument
kalendarzowym, za który
sporządza się kopię jedyną
operacją było dopisanie
odsetek; gdy kopia sporządzana
jest na zleceni sądu lub
prokuratury dla potrzeb spraw
karnych, karno-skarbowych,
o alimenty lub rentę mającą
charakter alimentów
Sporządzenie kopii wyciągu
bankowego
za każdy dokument
(bez załączników)
Sporządzenie kopii załącznika do wyciągu, gdy:
(UWAGA! Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa
się odpowiednio o połowę stawki podstawowej)
1) Klient określił datę dokonania
operacji
za każdy dokument
2) Klient nie określił daty
dokonania operacji
Za wydanie Klientom na ich wniosek:
1) zaświadczenia
stwierdzającego posiadanie
rachunku
2) opinii o prowadzonych
wszystkich rachunkach
(stan oszczędności, obroty,
prawidłowość obsługi itp.)

za każde
zaświadczenie

VII. INNE CZYNNOŚCI
1

Wydanie książeczki czekowej

za każdy dokument

12,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

-----

2

Przyjęcie zgłoszenia o utracie
czeków i blankietów czekowych

za każdą
dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

-----

Wykonanie zastrzeżenia
czeków i blankietów czekowych
Odwołanie zastrzeżenia
o utracie czeków i blankietów
czekowych

za każdą
dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

-----

za każdą
dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

-----

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,50 zł

2,50 zł

-----

za każdy dokument

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

-----

miesięcznie

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

-----

3
4
5

6
7

Wyciąg z rachunku w formie papierowej:
1) sporządzenie wyciągu
bankowego po zakończeniu
miesiąca
2) sporządzenie wyciągu
bankowego po każdej zmianie
salda
3) przesyłanie listem zwykłym
wyciągu bankowego
raz w miesiącu
4) przesyłany listem zwykłym
wyciągu bankowego częściej
niż raz w miesiącu
Wysłanie wezwania do zapłaty
lub upomnienia
Telefoniczna informacja
o saldzie

za każdą
dyspozycję
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8
9
10

11
12

TRYB
POBIERANIA
OPŁATY

RODZAJ CZYNNOŚCI

Usługa Saldo SMS

miesięcznie

za każdą
Zmiana karty wzorów podpisów
dyspozycję
Dokonanie blokady środków na rachunku Klienta na
rzecz:
1) Banku Spółdzielczego
w Krotoszynie
2) innego podmiotu (opłata
pobierana jest od właściciela
za każdą
rachunku)
dyspozycję
UWAGA! Opłata nie jest
pobierana w związku
z prowadzonym
postępowaniem
egzekucyjnym, karnoskarbowym, sądowym
za każdą
Realizacja cesji z rachunku
dyspozycję
Opłata za odzyskanie środków
za każdy
wskutek podania błędnego
pozytywnie
identyfikatora na zleceniu
załatwiony wniosek
płatniczym (na wniosek Klienta)

13

Przechowywanie depozytu
rzeczowego

14

Realizacja tytułu wykonawczego
oraz dokumentu mającego moc
takiego dokumentu

15

Usługa płatności masowych:

miesięcznie
za każdy depozyt
za każdą
dyspozycję

ROLNICY
INDYWIDUALNI

PODMIOTY
GOSPODARCZE

INNE JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
(organizacje
społeczne,
stowarzyszenia,
fundacje itp.
nieprowadzące
działalności
gospodarczej)

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

-----

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-----

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

-----

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

-----

0,50%
odzyskanej kwoty
nie mniej niż
20,00 zł

0,50%
odzyskanej kwoty
nie mniej niż
20,00 zł

0,50%
odzyskanej kwoty
nie mniej niż
20,00 zł

0,50%
odzyskanej kwoty
nie mniej niż
20,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

-----

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

+ opłata za przelew
zgodnie z pkt III

+ opłata za przelew
zgodnie z pkt III

+ opłata za przelew
zgodnie z pkt III

+ opłata za przelew
zgodnie z pkt III

EKSTRA ZUS

1) opłata aktywacyjna za
udostępnienie usługi płatności
masowych

jednorazowo

-----

50,00 zł

-----

-----

2) opłata za wpłatę na rachunek
wirtualny

za każdą wpłatę,
pobierana zbiorczo
raz dziennie

-----

indywidualnie
ustalana z Klientem

-----

-----

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-----

bez opłat

bez opłat

-----

-----

-----

10,00 zł

20,00 zł

-----

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

----

VIII.USŁUGA e-bank (BANKOWOŚĆ INTERNETOWA)
1

Uruchomienie usługi e-bank

2

Abonament za korzystanie z e-bank

3

1) konto firmowe
(przy użyciu tokena)
2) konto korporacyjne
(przy użyciu karty
chipowej/tokena VASCO)
Opłata za przekazywanie haseł
SMS

-

miesięcznie

miesięcznie

IX. TOKEN (środek autoryzacji wydawany do dnia 17 maja 2018 r., aktywny zgodnie z datą ważności)
1

2

3

Wydanie pierwszego tokena
Wydanie kolejnego tokena
Użytkownik automatycznie
otrzymuje nowy token, jeżeli na
co najmniej 30 dni przed
upływem terminu ważności
tokena nie złoży w Banku
oświadczenia o rezygnacji
ze wznowienia
Wydanie tokena w miejsce
utraconego lub uszkodzonego
przez Klienta

-

bez opłat

bez opłat

-----

-----

-.

bez opłat

bez opłat

-----

-----

za każdy token

100,00 zł

100,00 zł

-----

-----

4

Zastrzeżenie tokena

za każdą
dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

-----

-----

5

Użytkowanie tokena

miesięcznie

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

----

6

Ponowne przesłanie
identyfikatora ID
(nazwy użytkownika)

za każdą
dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

-----

X. CZYTNIK KART CHIPOWYCH (środek autoryzacji wydawany do dnia 17 maja 2018 r.)
1

Wydanie pierwszego czytnika

2

Wydanie kolejnego czytnika

-

-----

bez opłat

bez opłat

-----

za każdy czytnik

-----

200,00 zł

200,00 zł

-----
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3
4
5

RODZAJ CZYNNOŚCI

Wydanie czytnika w miejsce
utraconego lub uszkodzonego
przez Klienta
Nie zwrócenie czytnika
w przypadku rezygnacji
z usługi
Wprowadzenie użytkownika bez
prawa do podpisu

ROLNICY
INDYWIDUALNI

PODMIOTY
GOSPODARCZE

INNE JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
(organizacje
społeczne,
stowarzyszenia,
fundacje itp.
nieprowadzące
działalności
gospodarczej)

za każdy czytnik

-----

200,00 zł

200,00 zł

-----

za każdy czytnik

-----

200,00 zł

200,00 zł

-----

za każdą
dyspozycję

-----

50,00 zł

50,00 zł

-----

TRYB
POBIERANIA
OPŁATY

EKSTRA ZUS

XI. KARTA CHIPOWA (środek autoryzacji wydawany do dnia 17 maja 2018 r., aktywny zgodnie z datą ważności)
1

Wydanie dwóch pierwszych kart
chipowych

-

-----

bez opłat

bez opłat

-----

2

Wydanie kolejnej karty chipowej

za każdą kartę

-----

100,00 zł

100,00 zł

-----

3

Wydanie karty chipowej
w miejsce utraconej lub
uszkodzonej przez Klienta

za każdą kartę

-----

100,00 zł

100,00 zł

-----

4

Wznowienie karty chipowej

za każdą kartę

-----

25,00 zł

25,00 zł

-----

-----

10,00 zł

10,00 zł

-----

-----

5,00 zł

5,00 zł

-----

5

Zastrzeżenie karty chipowej

6

Wydanie nowego numeru PIN
do karty chipowej

za każdą
dyspozycję
za każdy
numer PIN

XII. TOKEN VASCO
1

Wydanie dwóch pierwszych
tokenów

za każdy token

-----

bez opłat

bez opłat

-----

2

Wydanie kolejnego tokena

za każdy token

-----

100,00 zł

100,00 zł

-----

3

Wydanie tokena w miejsce
utraconego lub uszkodzonego
przez Klienta

za każdy token

-----

100,00 zł

100,00 zł

-----

4

Wznowienie tokena

za każdy token

-----

25,00 zł

25,00 zł

-----

5

Zastrzeżenie tokena

za każdy token

-----

10,00 zł

10,00 zł

-----

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

-----

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

-----

XIII. INNE CZYNNOŚCI USŁUGI e-bank WYKONANE NA WNIOSEK KLIENTA
za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję

1

Zablokowanie kanału dostępu

2

Zmiana limitu

3

Odblokowanie indywidualnego
hasła / kanału dostępu /
autoryzacji

za każdą
dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

-----

4

Zmiana uprawnień

za każdą
dyspozycję

----

10,00 zł

10,00 zł

-----

5

Inne czynności wykonywane na
życzenie Klienta

za każda
dyspozycję

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł
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VI. RACHUNEK VAT*
* wszystkie opłaty pobierane są z rachunku rozliczeniowego, dla którego założony został rachunek VAT; opłaty za realizację dyspozycji z rachunku VAT na
inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego; wysokość opłat jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego, dla którego prowadzony jest
rachunek VAT
L. P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

WYSOKOŚĆ PROWIZJI I OPŁAT

I. OTWARCIE I PROWADZENIE
1

Otwarcie rachunku

-

bez opłat

2

Prowadzenie rachunku

-

bez opłat

1

Sporządzenie kopii obrotów z jednego rachunku (bez załączników)
z bieżącego roku obrotowego
UWAGA! Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio
o połowę stawki podstawowej.
Opłat nie pobiera się w przypadku: gdy w roku kalendarzowym, za który
sporządza się kopię jedyną operacją było dopisanie odsetek; gdy kopia
sporządzana jest na zleceni sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw
karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter
alimentów.

za każdy dokument

30,00 zł

2

Sporządzenie kopii wyciągu bankowego (bez załączników)

za każdy dokument

10,00 zł

3

Sporządzenie kopii załącznika do wyciągu, gdy:
UWAGA! Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej.

II. KOPIE I ZAŚWIADCZENIA

1) Klient określił datę dokonania operacji

za każdy dokument

2) Klient nie określił daty dokonania operacji
4

6,00 zł
15,00 zł

Za wydanie Klientom na ich wniosek:
1) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku

10,00 zł
za każde zaświadczenie

2) opinii o rachunku
(saldo, obroty, prawidłowość obsługi itp.)

30,00 zł

III. INNE CZYNNOŚCI
1

Wyciąg z rachunku w formie papierowej:
1) sporządzenie wyciągu bankowego po zakończeniu miesiąca

-

bez opłat

2) sporządzenie wyciągu bankowego po każdej zmianie salda

-

bez opłat

3) przesyłanie listem zwykłym wyciągu bankowego raz w miesiącu

-

bez opłat

za każdą dyspozycję

2,50 zł

4) przesyłany listem zwykłym wyciągu bankowego
częściej niż raz w miesiącu
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VII. RACHUNKI A’VISTA DLA INNYCH PODMIOTÓW

(pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, rady rodziców)

L. P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

WYSOKOŚĆ PROWIZJI I
OPŁAT

jednorazowo

bez opłat

I. OTWIERANIE I PROWADZENIE
1

Otwarcie rachunku

2

Prowadzenie rachunku:
1) podstawowego

miesięcznie
(26-go dnia m-ca)

2) pomocniczego

5,00 zł
5,00 zł

II. WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE
1

Wpłata na rachunek

2

Wypłata z rachunku

za każdą transakcję

0,25%
nie mniej niż 2,50 zł,
nie więcej niż 50,00 zł
0,10%
nie mniej niż 1,00 zł,
nie więcej niż 50,00 zł

III. DYSPOZYCJE BEZGOTÓWKOWE – PRZELEWY
1

Na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie w placówce Banku
- za pośrednictwem bankowości internetowej

2

Na rachunek prowadzony w innym banku w placówce Banku
(z wyjątkiem polecenia wypłaty za granicę)

za każdą transakcję

za każdą transakcję

- za pośrednictwem bankowości internetowej

3

bez opłat
bez opłat
2,50 zł
1,00 zł

Polecenie wypłaty za granicę

za każdy przelew

zgodnie z Taryfą prowizji
i opłat
SGB-Banku SA
+ opłata za pośrednictwo
10,00 zł

4

Realizacja przelewów w systemie SORBNET w kwocie:
– wyższej lub równej 1 000 000 zł

za każdą transakcję

– niższej niż 1 000 000 zł

15,00 zł
25,00 zł

IV. KOPIE I ZAŚWIADCZENIA

1

Sporządzenie kopii obrotów z jednego rachunku (bez załączników) z bieżącego roku
obrotowego
UWAGA! Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki
podstawowej.
Opłat nie pobiera się w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się kopię
jedyną operacją było dopisanie odsetek; gdy kopia sporządzana jest na zleceni sądu lub
prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą
charakter alimentów

za każdy dokument

20,00 zł

2

Sporządzenie kopii wyciągu bankowego (bez załączników)

za każdy dokument

10,00 zł

3

Sporządzenie kopii załącznika do wyciągu, gdy:
(UWAGA! Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej)
1) Klient określił datę dokonania operacji

za każdy dokument

2) Klient nie określił daty dokonania operacji
4

6,00 zł
15,00 zł

Za wydanie Klientom na ich wniosek:
1) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku

10,00 zł

2) opinii o prowadzonych wszystkich rachunkach (stan oszczędności, obroty, prawidłowość
obsługi itp.)

za każdy dokument

30,00 zł

V. INNE CZYNNOŚCI
1

Wydanie książeczki czekowej

za każdą książeczkę

12,00 zł

2

Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i blankietów czekowych

za każdą dyspozycję

20,00 zł

3

Wykonanie zastrzeżenia czeków i blankietów czekowych

za każdą dyspozycję

20,00 zł

4

Odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów czekowych

za każdą dyspozycję

20,00 zł

5

Wyciąg z rachunku w formie papierowej:
1) sporządzenie wyciągu bankowego po zakończeniu miesiąca

za każdy wyciąg

bez opłat

2) sporządzenie wyciągu bankowego po każdej zmianie salda

za każdy wyciąg

bez opłat

3) przesyłanie listem zwykłym wyciągu bankowego raz w miesiącu

za każdy wyciąg

bez opłat

za każdy list

2,50 zł

4) przesyłany listem zwykłym wyciągu bankowego częściej niż raz w miesiącu
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L. P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

WYSOKOŚĆ PROWIZJI I
OPŁAT

za każdy dokument

20,00 zł

6

Wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia

7

Telefoniczna informacja o saldzie

miesięcznie

3,00 zł

8

Usługa Saldo SMS

miesięcznie

3,00 zł

9

Zmiana karty wzorów podpisów

za każdą zmianę

7,00 zł

10

Dokonanie blokady środków na rachunku Klienta na rzecz:
1) Banku Spółdzielczego w Krotoszynie

bez opłat
za każdą dyspozycję

2) innego podmiotu (opłata pobierana jest od właściciela rachunku)
UWAGA! Opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym,
karno-skarbowym, sądowym

15,00 zł

11

Realizacja cesji z rachunku

za każdą dyspozycję

5,00 zł

12

Opłata za odzyskanie środków wskutek podania błędnego identyfikatora na zleceniu płatniczym
(na wniosek Klienta)

za każdy pozytywnie
załatwiony wniosek

0,50%
odzyskanej kwoty
nie mniej niż
20,00 zł

13

Przechowywanie depozytu rzeczowego

miesięcznie
za każdy depozyt

5,00 zł

VI.USŁUGA e-bank (BANKOWOŚĆ INTERNETOWA)
1

Uruchomienie usługi e-bank

2

Abonament za korzystanie z e-bank

jednorazowo

1) konto firmowe (przy użyciu tokena)

miesięcznie

2) konto korporacyjne (przy użyciu karty chipowej/tokena VASCO)
3

Opłata za przekazywanie haseł SMS

bez opłat

----20,00 zł

miesięcznie

3,00 zł

VII. TOKEN (środek autoryzacji wydawany do dnia 17 maja 2018 r., aktywny zgodnie z datą ważności)
1

Wydanie pierwszego tokena

-

bez opłat

2

Wydanie kolejnego tokena
Użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem
terminu ważności tokena nie złoży w Banku oświadczenia o rezygnacji
ze wznowienia

-.

bez opłat

3

Wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta

za każdy token

100,00 zł

4

Zastrzeżenie tokena

za każdą
dyspozycję

10,00 zł

5

Użytkowanie tokena

miesięcznie

3,00 zł

Ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika)

za każdą
dyspozycję

10,00 zł

6

VIII. CZYTNIK KART CHIPOWYCH (środek autoryzacji wydawany do dnia 17 maja 2018 r.)
1

Wydanie pierwszego czytnika

za każdy czytnik

bez opłat

2

Wydanie kolejnego czytnika

za każdy czytnik

200,00 zł

3

Wydanie czytnika w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta

za każdy czytnik

200,00 zł

4

Nie zwrócenie czytnika w przypadku rezygnacji z usługi

za każdy czytnik

200,00 zł

5

Wprowadzenie użytkownika bez prawa do podpisu

za każdą dyspozycję

50,00 zł

IX. KARTA CHIPOWA (środek autoryzacji wydawany do dnia 17 maja 2018 r., aktywny zgodnie z datą ważności)
1

Wydanie dwóch pierwszych kart chipowych

za każdą kartę

bez opłat

2

Wydanie kolejnej karty chipowej

za każdą kartę

100,00 zł

3

Wydanie karty chipowej w miejsce utraconej lub uszkodzonej przez Klienta

za każdą kartę

100,00 zł

4

Wznowienie karty chipowej

za każdą kartę

25,00 zł

5

Zastrzeżenie karty chipowej

za każdą kartę

10,00 zł

6

Wygenerowanie i przesłanie nowego numeru PIN do karty chipowej

za każdy numer PIN

5,00 zł

X. TOKEN VASCO
1

Wydanie dwóch pierwszych tokenów

za każdy token

bez opłat

2

Wydanie kolejnego tokena

za każdy token

100,00 zł

3

Wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta

za każdy token

100,00 zł

4

Wznowienie tokena

za każdy token

25,00 zł

5

Zastrzeżenie tokena

za każdy token

10,00 zł
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L. P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

WYSOKOŚĆ PROWIZJI I
OPŁAT

XI. INNE CZYNNOŚCI USŁUGI e-bank WYKONANE NA WNIOSEK KLIENTA
1

Zablokowanie kanału dostępu

za każdą dyspozycję

10,00 zł

2

Zmiana limitu

za każdą dyspozycję

5,00 zł

3

Odblokowanie indywidualnego hasła / kanału dostępu / autoryzacji

za każdą dyspozycję

10,00 zł

4

Zmiana uprawnień

za każdą dyspozycję

10,00 zł

5

Inne czynności wykonywane na życzenie Klienta

za każda dyspozycję

50,00 zł
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VIII. POZOSTAŁE RACHUNKI BANKOWE
WYSOKOŚĆ PROWIZJI I OPŁAT
L. P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

RACHUNEK
OSZCZĘDNOŚCIOWY

RACHUNEK
A’VISTA DLA OSÓB
FIZYCZNYCH

RACHUNEK LOKATY
TERMINOWEJ

I. OTWARCIE I OBSŁUGA
1

Otwarcie rachunku

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2

Prowadzenie rachunku

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3

Likwidacja rachunku

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

4

Likwidacja rachunku przed
terminem

jednorazowo
w dniu likwidacji

-----

-----

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdą
transakcję

5,00 zł
(pierwsza wypłata
lub przelew w miesiącu
bez opłat – dotyczy tylko
jednego z posiadanych przez
Klienta rachunków
oszczędnościowych)

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-----

-----

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdą
dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

II. WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE
1

2

Wpłata na rachunek

Wypłata z rachunku

III. DYSPOZYCJE BEZGOTÓWKOWE – PRZELEWY

1

Na rachunek prowadzony
w Banku Spółdzielczym
w Krotoszynie

za każdą
transakcję

2

Na rachunek prowadzony
w innym banku

za każdą
transakcję

3

Realizacja przelewów w systemie SORBNET w kwocie:
– wyższej lub równej
1 000 000 zł
– niższej niż 1 000 000 zł

za każdą
transakcję

5,00 zł
(pierwsza wypłata
lub przelew w miesiącu
bez opłat – dotyczy tylko
jednego z posiadanych przez
Klienta rachunków
oszczędnościowych)
8,00 zł
(pierwsza wypłata
lub przelew w miesiącu
bez opłat – dotyczy tylko
jednego z posiadanych przez
Klienta rachunków
oszczędnościowych)

IV. INNE CZYNNOŚCI
1

Zmiana karty wzorów podpisów
/ zmiana danych osobowych

2

Realizacja cesji z rachunku

3

Wydanie na wniosek Klienta:

4

5

6

7

1) zaświadczenia
stwierdzającego posiadanie
rachunku
za każdy dokument
2) opinii o prowadzonych
wszystkich rachunkach
(stan oszczędności, obroty,
prawidłowość obsługi itp.)
Dokonanie blokady środków na rachunku Klienta na
rzecz:
1) Banku Spółdzielczego
w Krotoszynie
2) innego podmiotu (opłata
pobierana jest od właściciela
rachunku)
UWAGA! Opłata nie jest
pobierana w związku
za każdą dyspozycję
z prowadzonym
postępowaniem
egzekucyjnym, karnoskarbowym, sądowym

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

Wyciąg z rachunku

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdą dyspozycję

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

za każdy pozytywnie
załatwiony wniosek

0,50%
odzyskanej kwoty
nie mniej niż
20,00 zł

0,50%
odzyskanej kwoty
nie mniej niż
20,00 zł

0,50%
odzyskanej kwoty
nie mniej niż
20,00 zł

Przyjęcie, zmiana, odwołanie
dyspozycji (oświadczenia)
posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na
wypadek śmierci
Opłata za odzyskanie środków
wskutek podania błędnego
identyfikatora na zleceniu
płatniczym (na wniosek Klienta)
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IX. KARTY PŁATNICZE WYDANE DO RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH
ORAZ RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH
WYSOKOŚĆ PROWIZJI I OPŁAT

L. P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TRYB
POBIERANIA
OPŁATY

Maestro
(bez funkcji
zbliżeniowej)*
* karta wydana
do dnia
28.02.2018 r.

Visa (bez funkcji
zbliżeniowej)*
Visa
“młodzieżowa”
(bez funkcji
zbliżeniowej)*

Karta mobilna
Visa*

MasterCard

Visa

MasterCard
„młodzieżowa”

Visa
"młodzieżowa"

* wydawana do
ROR

* karta wydana do
dnia 30.06.2018 r.

I. WYDANIE KARTY
1

Wydanie pierwszej karty:
a) posiadaczowi rachunku
b) współposiadaczowi rachunku

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

nie dotyczy

-----

-----

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

-----

-----

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

-----

-----

20,00 zł

20,00 zł

nie dotyczy

jednorazowo
za każdą kartę

-----

-----

20,00 zł

20,00 zł

nie dotyczy

za każde
zastrzeżenie

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,50 zł*

1,50 zł*

1,50 zł*

2,50 zł*

3,00 zł*

* dla Posiadaczy
rachunku
do 30 roku życia
bez opłat

* dla Posiadaczy
rachunku
do 30 roku życia
bez opłat

* dla Posiadaczy
rachunku
do 30 roku życia
bez opłat

* dla Posiadaczy
rachunku
do 30 roku życia
bez opłat

* dla Posiadaczy
rachunku
do 30 roku życia
bez opłat

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,30 zł

1,30 zł

1,30 zł

2%
min. 5,00 zł

1,30 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

3%
min. 4,50 zł

3%
min. 4,50 zł

3%
min. 4,50 zł

2%
min. 4,50 zł

3%
min. 4,50 zł

3%
min. 4,50 zł

3%
min. 4,50 zł

3%
min. 4,50 zł

3%
min. 10,00 zł

3%
min. 4,50 zł

0,60 zł

0,60 zł

0,60 zł

bez opłat

1,50 zł

jednorazowo
za każdą kartę

c) osobie wskazanej
2

Wydanie wznowionej karty:
a) posiadaczowi rachunku
b) współposiadaczowi rachunku

jednorazowo
za każdą kartę

c) osobie wskazanej
3

Wydanie nowej karty w miejsce
uszkodzonej lub utraconej

II. OBSŁUGA KARTY
1

Zastrzeżenie karty

2

Użytkowanie karty

3

Zmiana limitów operacji
bezgotówkowych lub wypłat
gotówki na wniosek Klienta

miesięcznie
(ostatniego dnia
m-ca)
za każdą
dyspozycję

III. WYPŁATA GOTÓWKI

1

W bankomatach Spółdzielczej
Grupy Bankowej
oraz Banku Polskiej
Spółdzielczości i zrzeszonych
Banków Spółdzielczych
realizujących wypłaty bez
prowizji
(wykaz bankomatów dostępny na
www.bskrotoszyn.pl/kontakt/placo
wki-i-bankomaty.html w zakładce
„bankomaty”)

2

3

4

5

6

W bankomatach innych, niż
wskazane w pkt 1
W kasach Spółdzielczej Grupy
Bankowej (pod warunkiem, że
kasa udostępnia usługę wypłat
w POS)
W kasach innych banków, niż
wskazane w pkt 3 (pod
warunkiem, że kasa udostępnia
usługę wypłat w POS)
W bankomatach za granicą
(poza terytorium państw
członkowskich EOG)
(państwo członkowskie EOG państwo członkowskie Unii
Europejskiej albo państwo
członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strona umowy o
Europejskim Obszarze
Gospodarczym)

Wypłata gotówki w ramach
usługi cash back

za każdą wypłatę
(w dniu rozliczenia
operacji)
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WYSOKOŚĆ PROWIZJI I OPŁAT

L. P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TRYB
POBIERANIA
OPŁATY

Maestro
(bez funkcji
zbliżeniowej)*
* karta wydana
do dnia
28.02.2018 r.

Transgraniczna transakcja
płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności
gotówkowych
(na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)
7

(państwo członkowskie EOG państwo członkowskie Unii
Europejskiej albo państwo
członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strona umowy o
Europejskim Obszarze
Gospodarczym)

8

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

3%
min. 4,50 zł

Visa
(bez funkcji
zbliżeniowej)*
Visa
“młodzieżowa”
(bez funkcji
zbliżeniowej)*

MasterCard

Visa

MasterCard
„młodzieżowa”

Visa
"młodzieżowa"

Karta mobilna
Visa
(wydawana do
ROR)

* karta wydana
do dnia
30.06.2018 r.

3%
min. 4,50 zł

3%
min. 10,00 zł*
* karty wydane
od 12.10.2015
r. do
28.02.2018 r.

3%
min. 10,00 zł*
* karty wydane od
12.10.2015 r. do
28.02.2018 r.

3%
min. 4,50 zł

3%
min. 10,00 zł

-----

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5,00 zł*

5,00 zł*

5,00 zł*

5,00 zł*

6,00 zł*

* dla Posiadaczy
rachunku
do 30 roku życia
bez opłat

* dla Posiadaczy
rachunku
do 30 roku życia
bez opłat

* dla Posiadaczy
rachunku
do 30 roku życia
bez opłat

* dla Posiadaczy
rachunku
do 30 roku życia
bez opłat

* dla Posiadaczy
rachunku
do 30 roku życia
bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

3,50 zł

nie dotyczy

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

nie dotyczy

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

nie dotyczy

miesięcznie

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

za każde
zestawienie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3,00%

bez opłat

3,00%

3,00%

45,00 zł*

45,00 zł*

45,00 zł

45,00 zł

nie dotyczy

* dotyczy nr PIN

* dotyczy nr PIN

naliczana od
wypłacanej kwoty

-

(państwo członkowskie EOG państwo członkowskie Unii
Europejskiej albo państwo
członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strona umowy o
Europejskim Obszarze
Gospodarczym)

IV. INNE CZYNNOŚCI
1

Wydanie pierwszego numeru PIN:

- wysyłka na adres
korespondencyjny

za każdy
numer PIN

- wysyłka na SMS
2

Wydanie duplikatu numeru PIN

3

Zmiana numeru PIN
w bankomatach:
- banków SGB
- innych banków niż SGB

4

- innych banków niż SGB

6

za każdą zmianę

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
- banków SGB

5

za każdy
numer PIN

Zestawienie transakcji
przesyłanych do Klienta
Przesłanie ponownego
zestawienia transakcji na
życzenie Klienta

7

Transakcje bezgotówkowe

8

Opłata za przeliczenie transakcji
dokonanej w walucie obcej przy
użyciu karty

9

Ekspresowe przesłanie karty lub
nr PIN (dostarczenie w ciągu 3
dni roboczych)

za każde
sprawdzenie

za każdą
transakcję
naliczana od kwoty
transakcji
(w dniu rozliczenia
operacji)
za każda kartę /
PIN
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X. KARTY PŁATNICZE WYDAWANE DO RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH
WYSOKOŚĆ PROWIZJI I OPŁAT
L. P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TRYB
POBIERANIA
OPŁATY

Visa Business*
(bez funkcji zbliżeniowej)

MasterCard Business

Visa Business

25,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

20,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

20,00 zł

bez opłat

15,00 zł

20,00 zł

bez opłat

15,00 zł

jednorazowo
za każdą kartę

40,00 zł

40,00 zł

15,00 zł

Zastrzeżenie karty

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2

Użytkowanie karty

miesięcznie
(ostatniego dnia
m-ca)

2,00 zł

3,00 zł

2,50 zł

3

Zmiana limitów operacji
bezgotówkowych lub wypłat gotówki na
wniosek Klienta

za każdą
dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3% min. 3,50 zł

3% min. 3,50 zł

3,00% min. 3,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

1,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 10,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

* karta wydana do dnia
31.07.2018 r.

I. WYDANIE KARTY
1

Wydanie karty:
a) pierwszej
b) kolejnej
(itp. pełnomocnikowi, osobie
wskazanej)

2

jednorazowo
za każdą kartę

Wydanie wznowionej karty:
a) pierwszej

3

b) kolejnej
(itp. pełnomocnikowi, osobie
wskazanej)
Wydanie nowej karty w miejsce
uszkodzonej lub utraconej

jednorazowo
za każdą kartę

II. OBSŁUGA KARTY
1

III. WYPŁATA GOTÓWKI

1

W bankomatach Spółdzielczej Grupy
Bankowej
oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i
zrzeszonych Banków Spółdzielczych
realizujących wypłaty bez prowizji
(wykaz bankomatów dostępny na
www.bskrotoszyn.pl/kontakt/placowki-ibankomaty.html w zakładce „bankomaty”)

2
3
4

W bankomatach innych, niż wskazane
w pkt 1
W kasach Spółdzielczej Grupy
Bankowej (pod warunkiem, że kasa
udostępnia usługę wypłat w POS)
W kasach innych banków, niż
wskazane w pkt 3 (pod warunkiem, że
kasa udostępnia usługę wypłat w POS)

5

W bankomatach za granicą

6

Wypłata gotówki w ramach usługi cash
back

za każdą wypłatę
(w dniu rozliczenia
operacji)

IV. INNE CZYNNOŚCI
1

Wydanie pierwszego numeru PIN:
- wysyłka na adres korespondencyjny

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

7,00 zł

6,00 zł

7,00 zł

4,50 zł

4,50 zł

6,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

miesięcznie

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

za każde
zestawienie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3,00%

bez opłat

3,00%

45,00

45,00

45,00

za każdy
numer PIN

- wysyłka na SMS
2

Wydanie duplikatu numeru PIN

3

Zmiana numeru PIN w bankomatach:

za każdy
numer PIN

- banków SGB

za każdy
numer PIN

- innych banków niż SGB
4

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
- banków SGB
- innych banków niż SGB

5
6
7

Zestawienie transakcji przesyłanych do
Klienta
Przesłanie ponownego zestawienia
transakcji na życzenie Klienta
Transakcje bezgotówkowe

8

Opłata za przeliczenie transakcji
dokonanej w walucie obcej przy użyciu
karty

9

Ekspresowe przesłanie karty lub nr PIN
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

za każde
sprawdzenie

za każdą
transakcję
(w dniu rozliczenia
operacji)
za każda kartę /
PIN
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XI. POZOSTAŁE PROWIZJE I OPŁATY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE
POZOSTAŁE PROWIZJE I OPŁATY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE
L. P.

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

RODZAJ CZYNNOŚCI

WYSOKOŚĆ PROWIZJI I
OPŁAT

I. WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE
1

Wpłata na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie – podmiotu gospodarczego, stowarzyszenia,
fundacji, organizacji społecznej, z tytułu:
1) opłat za wodę

2,25 zł

2) czynszu za mieszkanie

za każdy dokument

0,25%
nie mniej niż 2,50 zł, nie
więcej niż 50,00 zł

3) pozostałe
2

Wpłata na rachunek prowadzony w innym banku (z wyjątkiem pkt 3):
1) do 1 000 zł

za każdy dokument

2) powyżej 1 000 zł
3

2,50 zł
0,50% od kwoty

Wpłata na rachunek prowadzony w innym banku z tytułu:
1) abonamentu RTV

0,75 zł

2) opłat za energię elektryczną

1,25 zł

3) opłat za gaz, wodę

2,25 zł

4) czynszu za mieszkanie

2,00 zł

5) opłaty za telefon, internet, telewizję kablową – wszystkich operatorów

za każdy dokument

6) opłat na rzecz PZU S.A., KRUS

2,00 zł
2,00 zł

7) wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
8) wpłaty na rzecz Urzędu Miejskiego w Krotoszynie oraz Starostwa Powiatowego
w Krotoszynie

1,25 zł
2,00 zł

9) wpłaty na rzecz ZUS

4

2,00 zł

Polecenie wypłaty za granicę

za każde zlecenie

5

Jednorazowa wypłata z kont rozliczeniowych Banku (z wyjątkiem środków przekazywanych na
lokatę terminową)

6

Sporządzenie kopii dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku, gdy:
(UWAGA! Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej)
1) Klient określił datę dokonania operacji

za każdy dokument

za każdy dokument

2) Klient nie określił daty dokonania operacji

3,50 zł
zgodnie z Taryfą prowizji
i opłat
SGB-Banku SA
+ opłata za pośrednictwo
10,00 zł
0,30%
nie mniej niż
3,00 zł, nie więcej niż
50,00 zł

6,00 zł
15,00 zł

II. INNE CZYNNOŚCI
1

Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia, sortowania, paczkowania

2

Przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku:
1) w przypadku podjęcia gotówki

jednorazowo
naliczana od
przygotowanej kwoty

2) w przypadku nie podjęcia gotówki
3

Zastępcza obsługa jednostek budżetowych

4

5

jednorazowo
naliczana od
wymienianej kwoty

0,40%

bez prowizji
0,10%
nie więcej niż
60,00 zł

-

wg uzgodnienia

Opłata za odzyskanie środków wskutek podania błędnego identyfikatora na zleceniu płatniczym
(na wniosek Klienta)

za każdy pozytywnie
załatwiony wniosek

0,50%
odzyskanej kwoty
nie mniej niż
20,00 zł

Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku
oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywców
spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c.

za każdą zbiorczą
informację

25,00 zł
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XII. WALUTY WYMIENIALNE
WALUTY WYMIENIALNE
L. P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

WYSOKOŚĆ PROWIZJI I
OPŁAT

I. SKUP I SPRZEDAŻ WARTOŚCI DEWIZOWYCH
1

Skup i sprzedaż walut obcych

bez prowizji

2

Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju na rachunki bankowe Klientów banku
i zrzeszonych banków spółdzielczych

bez prowizji

3

Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za zagranicę lub do innych banków w kraju

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

II. RACHUNKI WALUTOWE
1

Otwarcie rachunku

2

Prowadzenie rachunku

bez prowizji

1) osoby fizyczne

bez prowizji

2) podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne

15,00 zł

3

Wprowadzenie zmian dot. Prowadzonego rachunku (nazwa, adres)

bez prowizji

4

Ustanowienie, zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

bez prowizji

5

Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku

6

Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty):

15,00 zł

1) osoby fizyczne

bez prowizji
0,50% min. 4,00 zł,
nie więcej niż 100,00 zł

2) podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne
UWAGA! Nie dotyczy operacji na rachunkach lokat terminowych
7

Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości 3.000 euro)

8

Dyspozycja na wypadek śmierci
1) zmiana dyspozycji

0,30%

20,00 zł

2) odwołanie dyspozycji

20,00 zł

9

Sporządzenie wyciągów bankowych

bez prowizji

10

Przekazywanie pocztą wyciągów bankowych
(raz w miesiącu)

bez prowizji

III. RACHUNKI WALUTOWE
W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych Bank pobiera prowizje i koszty pobrane przez bank zagraniczny, pośredniczący przy wykonaniu zlecenia
Klienta
1

Skargi i zażalenia

bez prowizji

2

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

100,00 zł

3

Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez Bank kosztów związanych z korzystaniem z łączy
telekomunikacyjnych

10,00 zł

4

Telefoniczne udzielenie informacji na hasło o stanie rachunku (miesięcznie)

3,00 zł

W przypadku wyliczania prowizji i opłat Bank do przeliczenia stosuje kursy średnie NBP z dnia transakcji
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XIII. KREDYTY, POŻYCZKI, GWARANCJE / PORĘCZENIA / REGWARANCJE / AWALE
L. P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

WYSOKOŚĆ PROWIZJI
I OPŁAT

I. PROWIZJA PRZYGOTOWAWCZA (od kwoty udzielonego kredytu, od kwoty odnowionego kredytu lub kwoty zwiększającej przyznany kredyt)
1

Kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych

1.1

Kredyt gotówkowy konsumencki i niekonsumencki

1.2

Kredyt studencki:
- naliczana i pobierana każdorazowo od kwoty wypłacanej raty

3,00%

- umowy zawarte do dnia 31.03.2012 r.

0,75%

- umowy zawarte od dnia 01.10.2012 r.

1,25%

1.3

Kredyt gotówkowy konsumencki / niekonsumencki zabezpieczony hipotecznie

2,00%

1.4

Kredyt mieszkaniowy:

1.5

- o okresie spłaty do 5 lat włącznie

1,50%

- o okresie spłaty powyżej 5 lat

2,00%

Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie:
- o okresie spłaty do 5 lat włącznie

2,00%

- o okresie spłaty powyżej 5 lat

2,50%

1.6

Kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla młodych”

2,00%

1.7

Pożyczka hipoteczna

1,50%

1.8

Kredyt odnawialny w ROR

2,50%

2

Kredyty dla pozostałych podmiotów

2.1

Kredyt obrotowy na działalność gospodarczą i rolniczą*

1,00% – 3,00%

2.2

Kredyt obrotowy „BS”*

1,00% – 3,00%

2.3

Kredyt obrotowy „AGROKREDYT”*

1,00% – 2,50%

2.4

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym dla podmiotów gospodarczych i rolników indywidualnych*

1,00% – 2,40%

2.5

Kredyt rewolwingowy dla podmiotów gospodarczych i rolników indywidualnych*

1,00% – 3,00%

2.6

Kredyt płatniczy dla podmiotów gospodarczych i rolników indywidualnych*

1,00% – 3,00%

2.7

Kredyt inwestycyjny „AGRO ROZWÓJ”*

1,00% – 2,50%

2.8

Kredyt inwestycyjny „AGRO INWESTYCJA”*

1,00% – 2,50%

2.9

Kredyt inwestycyjny „AGRO ZIEMIA”*

1,00% – 2,50%

2.10

Kredyt inwestycyjny „BIZNES ROZWÓJ”*

1,00% – 2,50%

2.11

Kredyt „UNIJNY SGB”:
- dla rolników indywidualnych*

1,00% – 2,50%

- dla podmiotów gospodarczych*

1,00% – 2,50%

- dla jednostek samorządu terytorialnego

do negocjacji

2.12

Kredyty inwestycyjne dla podmiotów gospodarczych i rolników indywidualnych*

1,00% – 3,00%

2.13

Kredyt z przeznaczeniem na remont dla wspólnot mieszkaniowych *

1,00% – 2,50%

2.14
2.15

Kredyt preferencyjny z linii objętych dopłatami ARiMR do oprocentowania:
linia RR, linia Z, linia PR, linia inwestycyjna K01, linia obrotowa K02**
umowy zawierane zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.
Kredyt preferencyjny z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników – linia MRcsk**
umowy zawierane zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

0,90%
0,90%

II. INNE PROWIZJE I OPŁATY
1
2
3

4

5

Prowizja z tytułu gotowości
- naliczana od niewykorzystanej kwoty kredytu
Prowizja rekompensacyjna
- naliczana od kwoty spłaconej przed terminem płatności
Sporządzenie wydruku harmonogramu spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy w okresie trwania umowy kredytowej
(z wyłączeniem kredytów podlegających Ustawie o kredycie konsumenckim)
Administrowanie kredytem długoterminowym
(dotyczy kredytów obrotowych i inwestycyjnych powyżej 3 lat, z wyjątkiem kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR
zawartych od dnia 18.09.2012 r. do dnia 31.12.2014 r.)
- naliczana kwartalnie, za pełne kwartały, pobierana kwartalnie w m-cu kończącym kwartał
Prowizja za obsługę kredytów z dopłatami ARiMR
(dotyczy umów zawartych od dnia 18.09.2012 r. do dnia 31.12.2014 r.)
- naliczana kwartalnie, za pełne kwartały, od kwoty udzielonego kredytu, pobierana kwartalnie w m-cu kończącym
kwartał

29

bez prowizji
bez prowizji
15,00 zł

12,00 zł

0,05%

L. P.

6

7

RODZAJ CZYNNOŚCI
Prowizja za obsługę kredytu preferencyjnego z linii objętych dopłatami ARiMR do oprocentowania:
linia RR, linia Z, linia PR, linia inwestycyjna K01, linia obrotowa K02**
umowy zawierane zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.
- naliczana rocznie od kwoty udzielonego kredytu, pobierana rocznie w miesiącu grudniu, począwszy od roku zawarcia
umowy
Prowizja za obsługę kredytu preferencyjnego z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych
rolników – linia MRcsk**
umowy zawierane zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.
- naliczana rocznie od kwoty udzielonego kredytu, pobierana rocznie w miesiącu grudniu, począwszy od roku zawarcia
umowy

8

Przechowywanie weksla przyjętego na zabezpieczenie kredytu / pożyczki w depozycie:

9

Obsługa weksli:

11

0,05%

0,05%

bez opłat

- przedstawienie weksla do zapłaty

15,00 zł

- inkaso weksla

15,00 zł
20,00 zł
+ koszty protestu

- zgłoszenie weksla do protestu
10

WYSOKOŚĆ PROWIZJI
I OPŁAT

Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość lub brak zadłużenia z tytułu kredytów / pożyczek
bankowych i innych tytułów:
- dla osób fizycznych

25,00 zł

- dla podmiotów gospodarczych, rolników indywidualnych

40,00 zł

Wydanie promesy kredytowej:
- dla osób fizycznych

50,00 zł

- dla rolników indywidualnych

100,00 zł

- dla jednostek samorządu terytorialnego

100,00 zł

- dla podmiotów gospodarczych

100,00 zł

12

Wydanie kserokopii umowy o kredyt

15,00 zł

13

Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki lub zastawu rejestrowego (za każdą umowę):

14
14.1
14.2

14.3
14.4

- dla osób fizycznych

25,00 zł

- dla podmiotów gospodarczych, rolników indywidualnych

40,00 zł

Zmiana warunków umowy kredytu / pożyczki
Za czynności związane z wydłużeniem okresu kredytowania / prolongatą, zmianą terminów spłaty kredytu lub rat
kredytu, z wyłączeniem kredytów z dopłatami ARiMR*
- od kwoty, której zmiana dotyczy
Za czynności związane z wydłużeniem okresu kredytowania / prolongatą, zmianą terminów spłaty kredytu lub raty
kredytu obrotowego z dopłatami ARiMR (dotyczy umów zawartych do dnia 31.12.2014 r.)*
- od kwoty, której zmiana dotyczy
Za czynności związane z wydłużeniem okresu kredytowania / prolongatą, zmianą terminów spłaty kredytu lub raty
kredytu inwestycyjnego z dopłatami ARiMR (dotyczy umów zawartych do dnia 31.12.2014 r.)*
- od kwoty, której zmiana dotyczy
Za inne czynności związane ze zmianą warunków umowy na wniosek Klienta

0,50% – 2,00%
nie mniej niż
50,00 zł
0,50% – 1,50%

0,50% – 1,00%
50,00 zł
0,50% – 2,00%
nie mniej niż
50,00 zł

15

Za czynności związane z restrukturyzacją zadłużenia*
- od kwoty restrukturyzowanego zadłużenia

16

Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu w trakcie trwania umowy kredytowej (za każdą umowę)

50,00 zł

17

Wydanie na wniosek Klienta oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej (zdolności kredytowej) podmiotu

100,00 zł

18

Wezwanie do zapłaty należności z tytułu zadłużenia
- od każdego upomnienia wysłanego dłużnikowi i poręczycielowi
- do osób fizycznych – umowy zawarte do dnia 10.03.2016 r.

6,10 zł

- do osób fizycznych – umowy zawarte od dnia 11.03.2016 r.

0,00 zł

- do pozostałych podmiotów

20,00 zł

19

Rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki / wyłączenie nieruchomości spod obciążenia (za każdą umowę)

100,00 zł

20

Wpłaty gotówkowe na spłatę należności z tytułu zadłużenia w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie oraz wypłaty
gotówkowe kredytów / pożyczek z rachunków kredytowych

bez opłat

21

Inne czynności wykonywane na życzenie kredytobiorcy / pożyczkobiorcy lub za kredytobiorcę / pożyczkobiorcę

50,00 zł

III. GWARANCJE / PORĘCZENIA / REGWARANCJE / AWALE
1
2

Prowizja od udzielonej przez Bank gwarancji / poręczenia / regwarancji / awalu*
- rocznie
Zmiana warunków gwarancji / poręczenia / regwarancji**
- jednorazowo za każdą zmianę

30

1,00% – 3,00%
1,00% – 3,00%

*
**

Jako obowiązujące stawki prowizji / opłat przyjmuje się górne granice stawek.
Na wniosek Kredytobiorcy Zarząd Banku może obniżyć stawkę prowizji / opłaty.
Indywidualnie ustalona prowizja / opłata nie może być niższa niż dolna granica stawki określona w Taryfie.
Wysokość opłat i prowizji na rzecz Banku związanych z kredytem, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania nie może
przekroczyć 1,85% kwoty udzielonego kredytu
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XIV. KARTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
WYSOKOŚĆ PROWIZJI I OPŁAT
L. P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

MasterCard
MasterCard Gold
Visa

1

Wydanie karty:
1) głównej

za każdą kartę

2) dołączonej
2

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

55,00 zł

-

55,00 zł

-

Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty):
1) głównej
2) dołączonej

3

Opłata roczna za kartę

4

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej

rocznie, z góry za
każdy rok ważności
karty (pierwszej
i wznowionych)
z dołu, po każdym
roku ważności karty
(pierwszej
i wznowionych),
naliczana za każdą
kartę

1) utraconej
za każdą kartę

2) uszkodzonej

150,00 zł

-

opłata niepobierana
w przypadku wykonania
w ciągu roku transakcji
bezgotówkowych
na łączną kwotę
24 000 zł

25,00 zł

25,00 zł

55,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

5

Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN

za każdą kartę

6

Wznowienie karty

za każdą kartę

bez opłat

bez opłat

7

Zastrzeżenie karty

za każde
zastrzeżenie

bez opłat

bez opłat

8

Opłata za wypłatę gotówki:
3% min. 6,00 zł

3% min. 6,00 zł

3% min. 6,00 zł

3% min. 6,00 zł

3% min. 6,00 zł

3% min. 6,00 zł

3% min. 6,00 zł

3% min. 6,00 zł

3% min. 7,00 zł

3% min. 7,00 zł

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
(przy użyciu terminala POS – pod warunkiem, że placówka
udostępnia usługę wypłat w POS)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt 1)
4) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt 2)
(przy użyciu terminala POS – pod warunkiem, że placówka
udostępnia usługę wypłat w POS)
5) w bankomatach za granicą
(poza terytorium państw członkowskich EOG)

za każdą wypłatę,
naliczana od
wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

(państwo członkowskie EOG - państwo członkowskie Unii Europejskiej
albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym)

9

Zmiana PIN w bankomatach

10

Wydanie nowego numeru PIN

za każdą zmianę

4,50 zł

4,50 zł

za każdy numer PIN

6,00 zł

bez opłat

11

Zmiana limitu kredytowego

za każdą zmianę

bez opłat

bez opłat

12

Minimalna kwota do zapłaty

naliczana zgodnie z
regulaminem
funkcjonowania kart
kredytowych i umową

5% min. 50,00 zł

5% min. 50,00 zł

13

Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu
rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty - w przypadkach
określonych w umowie o kartę

za każde
upomnienie/wezwanie

0,00 zł

0,00 zł

14

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta

za każde zestawienie

2,00 zł

2,00 zł

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż
euro

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana
w dniu rozliczenia
operacji

1% (dotyczy kart Visa)

-

15

równowartość

148 EUR

16

Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

za każdą kartę

-

określona wg kursu
sprzedaży dewiz
z tabeli kursów Banku
Spółdzielczego
w Krotoszynie
z dnia rozliczenia płatności
równowartość

95 EUR

17

Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

za każdą wypłatę

32

-

określona wg kursu
sprzedaży dewiz
z tabeli kursów Banku
Spółdzielczego
w Krotoszynie
z dnia rozliczenia płatności

XV. KARTY PŁATNICZE WALUTOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
L. P.

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

RODZAJ CZYNNOŚCI

1

Użytkowanie karty

2

Opłata za wypłatę gotówki:

miesięcznie za każdą kartę

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
(przy użyciu terminala POS – pod warunkiem, że placówka udostępnia
usługę wypłat w POS)

naliczana od wypłacanej
kwoty

5) w bankomatach za granicą
3

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

4

Wydanie nowego numeru PIN

5

Zmiana PIN w bankomatach:
a) sieci SGB

6

1 EUR *

1,5 USD *

1 EUR

1 USD

1,50 EUR

2 USD

3% min. 1,50 EUR

3% min. 2 USD

3% min. 1,50 EUR

3% min. 2 USD

0,5 EUR

0,5 USD

za każdy numer PIN

1,50 EUR *

2 USD *

1 EUR

1 USD

1,50 EUR

2 USD

0,25 EUR

0,3 USD

1 EUR

1 USD

0,50 EUR *

0,6 USD *

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a) sieci SGB

za każde sprawdzenie

b) innych, niż wskazane w ppkt a)
7

USD

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

za każdą zmianę

b) innych, niż wskazane w ppkt a)

EUR

bez opłat
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

3) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt 1)
4) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt 2)
(przy użyciu terminala POS – pod warunkiem, że placówka udostępnia
usługę wypłat w POS)

WYSOKOŚĆ PROWIZJI I OPŁAT

Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta:
a) w formie papierowej za pośrednictwem poczty

miesięcznie

b) w formie elektronicznej
* opłata niepobierana do dnia 31 grudnia 2018 r.
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bez opłat

XVI. KARTY PŁATNICZE WALUTOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
L. P.

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

RODZAJ CZYNNOŚCI

1

Użytkowanie karty

2

Opłata za wypłatę gotówki:

miesięcznie za każdą kartę

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
(przy użyciu terminala POS – pod warunkiem, że placówka udostępnia
usługę wypłat w POS)

naliczana od wypłacanej
kwoty

5) w bankomatach za granicą
3

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

4

Wydanie nowego numeru PIN

5

Zmiana PIN w bankomatach:
a) sieci SGB

6

1,5 EUR *

2 USD *

1 EUR

1 USD

1,50 EUR

2 USD

3% min. 1,50 EUR

3% min. 2 USD

3% min. 1,50 EUR

3% min. 2 USD

0,5 EUR

0,5 USD

za każdy numer PIN

1,50 EUR *

2 USD *

1 EUR

1 USD

1,50 EUR

2 USD

0,25 EUR

0,3 USD

1 EUR

1 USD

0,50 EUR *

0,6 USD *

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a) sieci SGB

za każde sprawdzenie

b) innych, niż wskazane w ppkt a)
7

USD

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

za każdą zmianę

b) innych, niż wskazane w ppkt a)

EUR

bez opłat
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

3) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt 1)
4) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt 2)
(przy użyciu terminala POS – pod warunkiem, że placówka udostępnia
usługę wypłat w POS)

WYSOKOŚĆ PROWIZJI I OPŁAT

Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta:
a) w formie papierowej za pośrednictwem poczty

miesięcznie

b) w formie elektronicznej
* opłata niepobierana do dnia 31 grudnia 2018 r.
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bez opłat

XVII. PAKIET „WIELE ZA NIEWIELE”
L. P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

WYSOKOŚĆ PROWIZJI I OPŁAT

-

bez opłat

miesięcznie

10,00 zł
(23-go dnia m-ca)
10,00 zł
(23-go dnia m-ca)

I. OTWIERANIE I PROWADZENIE
1

Otwarcie rachunku

2

Prowadzenie rachunku:
1) podstawowego
2) pomocniczego

II. WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE
1

Wpłata na rachunek

za każdą transakcję

0,25% nie mniej niż 2,50 zł,
nie więcej niż 50,00 zł

2

Wypłata z rachunku

za każdą transakcję

0,10% nie mniej niż 1,00 zł,
nie więcej niż 50,00 zł

III. DYSPOZYCJE BEZGOTÓWKOWE – PRZELEWY
1

Na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie:
- złożony w placówce Banku w formie papierowej

za każdy przelew

- za pośrednictwem bankowości internetowej
2

bez opłat

Na rachunek prowadzony w innym banku:
(z wyjątkiem przelewu na rachunek ZUS, US i polecenia wypłaty za granicę)
- złożony w placówce Banku w formie papierowej

za każdy przelew

- za pośrednictwem bankowości internetowej
3

bez opłat

2,50 zł
1,00 zł

Na rachunek ZUS, US w placówce Banku:
- złożony w placówce Banku w formie papierowej

za każdy przelew

- za pośrednictwem bankowości internetowej
4

Polecenie wypłaty za granicę

5

Realizacja przelewów w systemie SORBNET w kwocie:

za każdy przelew

3,00 zł
1,00 zł
zgodnie z Taryfą prowizji i opłat
SGB-Banku SA
+ opłata za pośrednictwo 10,00 zł

- wyższej lub równej 1 000 000 zł

za każdy przelew

- niższej niż 1 000 000 zł

15,00 zł
25,00 zł

IV. ZLECENIE STAŁE (automatyczne przelewy z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez Klienta)
1

Przyjęcie zlecenia stałego:
- złożonego w placówce Banku w formie papierowej

za każdą dyspozycję

- za pośrednictwem bankowości internetowej
2

bez opłat
bez opłat

Realizacja zlecenia stałego:
1) na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie:
- złożonego w placówce Banku w formie papierowej

za każdy przelew

- za pośrednictwem bankowości internetowej

bez opłat
bez opłat

2) na rachunek prowadzony w innym banku, z wyjątkiem 3):
- złożonego w placówce Banku w formie papierowej

za każdy przelew

- za pośrednictwem bankowości internetowej
3) z tytułu ubezpieczenia grupowego Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeniowego na Życie Spółka Akcyjna (polisa zawarta w Banku
Spółdzielczym w Krotoszynie)
3

za każdą dyspozycję

3,00 zł
1,00 zł
7,00 zł

Odwołanie / zmiana zlecenia stałego:
- złożonego w placówce Banku w formie papierowej

za każdą dyspozycję

- za pośrednictwem bankowości internetowej

bez opłat
bez opłat

V. POLECENIE ZAPŁATY
1

Przyjęcie polecenia zapłaty

za każdą dyspozycję

3,00 zł

2

Realizacja polecenia zapłaty

za każdą dyspozycję

bez opłat
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TRYB POBIERANIA
OPŁATY

WYSOKOŚĆ PROWIZJI I OPŁAT

1

Sporządzenie kopii obrotów z jednego rachunku (bez załączników) z
bieżącego roku obrotowego
UWAGA! Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o
połowę stawki podstawowej. Opłat nie pobiera się w przypadku: gdy w
roku kalendarzowym, za który sporządza się kopię jedyną operacją było
dopisanie odsetek; gdy kopia sporządzana jest na zleceni sądu lub
prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub
rentę mającą charakter alimentów

za każdy dokument

30,00 zł

2

Sporządzenie kopii wyciągu bankowego (bez załączników)

za każdy dokument

10,00 zł

3

Sporządzenie kopii załącznika do wyciągu, gdy:
(UWAGA! Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej)

L. P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

VI. KOPIE I ZAŚWIADCZENIA

1) Klient określił datę dokonania operacji

za każdy dokument

2) Klient nie określił daty dokonania operacji
4

6,00 zł
15,00 zł

Za wydanie Klientom na ich wniosek:
1) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku

10,00 zł
za każde zaświadczenie

2) opinii o prowadzonych wszystkich rachunkach
(stan oszczędności, obroty, prawidłowość obsługi itp.)

30,00 zł

VII. INNE CZYNNOŚCI
1

Wydanie książeczki czekowej

za każdy dokument

12,00 zł

2

Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i blankietów czekowych

za każdą dyspozycję

20,00 zł

3

Wykonanie zastrzeżenia czeków i blankietów czekowych

za każdą dyspozycję

20,00 zł

4

Odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów czekowych

za każdą dyspozycję

20,00 zł

5

Wyciąg z rachunku w formie papierowej:
1) sporządzenie wyciągu bankowego po zakończeniu miesiąca

-

bez opłat

2) sporządzenie wyciągu bankowego po każdej zmianie salda

-

bez opłat

3) przesyłanie listem zwykłym wyciągu bankowego raz w miesiącu

-

bez opłat

4) przesyłany listem zwykłym wyciągu bankowego częściej niż raz
w miesiącu

za każdą dyspozycję

2,50 zł

6

Wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia

za każdy dokument

20,00 zł

7

Telefoniczna informacja o saldzie

miesięcznie

3,00 zł

8

Usługa Saldo SMS

miesięcznie

3,00 zł

9

Zmiana karty wzorów podpisów

za każdą dyspozycję

7,00 zł

10

Dokonanie blokady środków na rachunku Klienta na rzecz:
1) Banku Spółdzielczego w Krotoszynie

bez opłat
za każdą dyspozycję

2) innego podmiotu (opłata pobierana jest od właściciela rachunku)
UWAGA! Opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym
postępowaniem egzekucyjnym, karno-skarbowym, sądowym

15,00 zł

11

Realizacja cesji z rachunku

za każdą dyspozycję

5,00 zł

12

Opłata za odzyskanie środków wskutek podania błędnego identyfikatora
na zleceniu płatniczym (na wniosek Klienta)

za każdy pozytywnie
załatwiony wniosek

0,50% odzyskanej kwoty,
nie mniej niż 20,00 zł

13

Przechowywanie depozytu rzeczowego

miesięcznie
za każdy depozyt

5,00 zł

14

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego
dokumentu

15

Usługa płatności masowych:
1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych
2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny

15,00 zł
za każdą dyspozycję

+ opłata za przelew
zgodnie z pkt III

jednorazowo

50,00 zł

za każdą wpłatę, pobierana
zbiorczo raz dziennie

indywidualnie ustalana z Klientem

-

bez opłat

VIII.USŁUGA e-bank (BANKOWOŚĆ INTERNETOWA)
1

Uruchomienie usługi e-bank

2

Abonament za korzystanie z e-bank przy użyciu tokena VASCO

miesięcznie

10,00 zł

3

Opłata za przekazywanie haseł SMS

miesięcznie

3,00 zł
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IX. TOKEN VASCO
1

Wydanie dwóch pierwszych tokenów

za każdy token

bez opłat

2

Wydanie kolejnego tokena

za każdy token

100,00 zł

3

Wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta

za każdy token

100,00 zł

4

Wznowienie tokena

za każdy token

25,00 zł

5

Zastrzeżenie tokena

za każdy token

10,00 zł

X. INNE CZYNNOŚCI USŁUGI e-bank WYKONANE NA WNIOSEK KLIENTA
1

Zablokowanie kanału dostępu

za każdą dyspozycję

10,00 zł

2

Zmiana limitu

za każdą dyspozycję

5,00 zł

3

Odblokowanie indywidualnego hasła / kanału dostępu / autoryzacji

za każdą dyspozycję

10,00 zł

4

Zmiana uprawnień

za każdą dyspozycję

10,00 zł

5

Inne czynności wykonywane na życzenie Klienta

za każda dyspozycję

50,00 zł

XI. KARTA MasterCard Business
1

Wydanie karty:
a) pierwszej

jednorazowo
za każdą kartę

b) kolejnej
2

bez opłat

Wydanie wznowionej karty:
a) pierwszej

jednorazowo
za każdą kartę

b) kolejnej
3

bez opłat

bez opłat
bez opłat

Wydanie:
jednorazowo
za każdą kartę

a) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
b) nowej karty w miejsce utraconej
4

Zastrzeżenie karty

5

Użytkowanie karty

20,00 zł
bez opłat

a) pierwszej
b) kolejnej
6

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek
Klienta

7

Wypłata gotówki:

-

bez opłat

miesięcznie
(ostatniego dnia
m-ca)

bez opłat

za każdą dyspozycję

bez opłat

a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej
oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków
Spółdzielczych realizujących wypłaty bez prowizji

3,00 zł

bez opłat

(wykaz bankomatów dostępny na www.bskrotoszyn.pl/kontakt/placowki-ibankomaty.html w zakładce „bankomaty”)

b) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt a)

3% min. 3,50 zł

c) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej (pod warunkiem, że kasa
udostępnia usługę wypłat w POS)
d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt c) (pod warunkiem, że
kasa udostępnia usługę wypłat w POS)

za każdą wypłatę
(w dniu rozliczenia operacji)

3% min. 4,50 zł

e) w bankomatach za granicą
8

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

9

Wydanie pierwszego numeru PIN:

3% min. 4,50 zł
1,50 zł

- wysyłka na adres korespondencyjny

za każdy
numer PIN

- wysyłka na SMS
10

Wydanie duplikatu numeru PIN

11

Zmiana numeru PIN w bankomatach:

za każdy
numer PIN

- banków SGB

za każdy
numer PIN

- innych banków niż SGB
12

4,50 zł

5,00 zł
bez opłat
6,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
- banków SGB

za każde sprawdzenie

- innych banków niż SGB
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RODZAJ CZYNNOŚCI
Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta:
- w formie elektronicznej na adres poczty e-mail

za każde zestawienie

- w formie papierowej listem zwykłym
14

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta

15

Transakcje bezgotówkowe

16
17

WYSOKOŚĆ PROWIZJI I OPŁAT

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej przy użyciu
karty
Ekspresowe przesłanie karty lub nr PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni
roboczych)

bez opłat
3,00 zł

za każde zestawienie

5,00 zł

-

bez opłat

za każdą transakcję
(w dniu rozliczenia operacji)

bez opłat

za każda kartę / PIN

45,00

XII . APLIKACJA MOBILNA „Portfel SGB”
1

Uruchomienie aplikacji

jednorazowo

bez opłat

2

Użytkowanie aplikacji

miesięcznie

bez opłat
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