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POSTANOWIENIA OGÓLNE

4) Bank - Bank Spółdzielczy w Bytowie.

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

5. Prowizje i opłaty podane są w stawakch brutto, cyba, że  z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.

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

1) niezwłocznie, w dniu zlożenia albo wykonania dyspozycji,

2) cyklicznie,

10. Opłaty cykliczne, o których mowa w pkt 9 ppkt 2, pobierane są w następujących termianch:

1) 7 dnia każdego miesiąca - w przypadku miesięcznych opłat za prowadzenie rachunków,

15. W umowie strony mogą inaczej określić zasady lub stawki pobieranych opłat.

1) stawka VAT wynosi 23%

2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają:

Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych  należy rozumieć:

2) 7 dnia ostatniego miesiąca kwartału - w przypadku kwartalnych opłat,

Uwaga: Jeżeli 7 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy prowizja pobierana jest następnego dnia roboczego.

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

z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne, kwartalne pobierane są proporcjonalnie za okres korzystania z usługi świadczonej przez Bank. Jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem okresu za który 

pobrano opłaty, opłaty są zwracane w części za niewykorzystany okres.

13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty tranakscji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania  

poszczególnych kart płatniczych.

2)SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,

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

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

rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 

4. Kwoty prowizji nalicza się z dokładnością do 1 grosza.

11. Opłaty roczne pobierane z góry od klientow indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przez upływem roku od pobrania opłaty.

6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o i le strony nie ustali ły inaczej.

16) usługa bankowości elektronicznej  - usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności 

bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;

*) Usługa niedostępna w ofercie Banku. O wprowadzeniu usługi do oferty Bank powiadomi posiadacza rachunku w odrębnym komunikacie.

17)  zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy 

odbiorcy

8) sporządzenie zestawienia transakcj i płatniczych - usługa inicjowna przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych 

w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektornicznej;

9) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej  do płatności bezgotówkowyc h - usługa polegajaca na wykonywnaiu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy uzyciu karty 

debetowej na terytorium innego państwa czlonkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;

1. Bank pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 

świadczone w walutach wymienialnych, zwaną dalej taryfą obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Bytowie" .

15)  wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;

1)  polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;

2)  polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, 

jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);

3)  polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego 

samego dostawcę;

6)  powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;

5)  polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;

4) polecenie przelewu w walucie obce j  - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy 

rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro;

10) transagraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej  do płatności gotówkowych  - usługa polegająca na wypłacie środków pienieżnych z rachunku płatniczego konsumenta na 

terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;

11) wydanie karty płatniczej  - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;

7) prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków piniężnych konsumenta oraz 

wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;

12) obsługa karty debetowej  – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża 

saldo rachunku płatniczego płatnika;

13)  wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku 

płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi;

14)  wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;

14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulamianch albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujacych się w ofercie Banku.

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

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

3) środek identyfiakcj i elektroniczne j  - zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, hasło SMS;

3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem.
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Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłat STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowadzenie rachunku płatniczego: miesięcznie 3,00 zł

2. Wpłata gotówki:

2.1. 1) dokonywana na rachunek w placówce Banku ____ bez opłat

2.2. 2) dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych Banku ____ bez opłat

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

4. Polecenie przelewu

4.1. 1) złożone w formie papierowej: za każdy przelew

4.1.1. a) na rachunki prowadzone w Banku 1,00 zł

4.1.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach

4,00 zł plus opłata wg Taryfy 

prowizji i opłat 

obowiązującej w SGB-Bank-

u

4.1.3.
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie SORBNET    Uwaga: Usługa dostępna po wprowadzeniu 

do oferty Banku.

25,00 zł plus opłata wg 

Taryfy prowizji i opłat 

obowiązującej w SGB-Bank-

u

4.1.4.
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie Express Elixir    Uwaga: Usługa dostępna po 

wprowadzeniu do oferty Banku.

10,00 zł plus opłata wg 

Taryfy prowizji i opłat 

obowiązującej w SGB-Bank-

u
4.1.5. e) na rzecz poszkodowanych oraz organizacji pożytku publicznego i organizacji społecznych prowadzących zbiórki z tego tytułu 

w wynkiu żywiołów i zdarzeń losowych

bez opłat

4.2. 2) złożone za pośrednictwem bankowości elektornicznej: za każdy przelew

4.2.1. a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat

4.2.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach 

1,00 zł plus opłata wg Taryfy 

prowizji i opłat 

obowiązującej w SGB-Bank-

u

4.2.3.
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie SORBNET  Uwaga: Usługa dostępna po wprowadzeniu 

do oferty Banku.

25,00 zł plus opłata wg 

Taryfy prowizji i opłat 

obowiązującej w SGB-Bank-

u

4.2.4.
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie Express Elixir    Uwaga: Usługa dostępna po 

wprowadzeniu do oferty Banku.

10,00 zł plus opłata wg 

Taryfy prowizji i opłat 

obowiązującej w SGB-Bank-

u

5. Zlecenia stałe      Uwaga: Usługa dostępna po wprowadzeniu do oferty Banku.

5.1. 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

5.1.1. a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat

5.1.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach 

2,00 zł plus opłata wg Taryfy 

prowizji i opłat 

obowiązującej w SGB-Bank-

5.2. 2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

5.2.1. a) na rachunki prowadzone w Banku wg Taryfy prowizji i opłat 

obowiązującej w SGB-Bank-

u

5.2.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach wg Taryfy prowizji i opłat 

obowiązującej w SGB-Bank-

u

5.3. 3) realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za pośrednictwem usług bankowości elektornicznej  za każdy przelew 25,00 zł

5.4. 4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego za każdą dyspozycję

5.4.1. a) złożona w formie papierowej 2,00 zł

5.4.2. b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat

5.5. 5) odwołanie zlecenia stałego za każdą dyspozycję

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

5.5.2. b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektroniczej bez opłat

6. Polecenie zapłaty:      Uwaga: Usługa dostępna po wprowadzeniu do oferty Banku. za każdą dyspozycję

6.1. 1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2,00 zł

6.2. 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 2,00 zł

6.3. 3) odwołanie pojedynczego niezreralizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia 

zapłaty

bez opłat

6.4. 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika bez opłat

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 0,00 zł

8. Wysłanie wyciągu bankowego:

8.1. 1) w formie papierowej:

8.1.1. a) jeżeli klient korzysta z usług bankowości elektronicznej jeden raz w miesiącu bez opłat

8.1.2. b) jeżeli klient nie korzysta z usług bankowości elektronicznej jeden raz w miesiącu bez opłat

8.1.3. c) sporządzenie dodatkowego wyciągu bankowego na wniosek klienta za każdy wyciąg 3,00 zł

8.2. 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta ______ bez opłat

9. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 30,00 zł (w tym VAT)

10. Za przyjęcie dyspozycj i (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 30,00 zł

11. Za zmianę, odwołanie dyspozycj i (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 

śmierci 
za każdą dyspozycję 30,00 zł

12. Realizacja dyspozycj i spadkobierców 
od każdego 

spadkobiercy
30,00 zł

13. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł

14. Sporządzenie zestawienia transakcj i płatniczych za każde zestawienie 10,00 zł

15. Za sporządzenie kopii: za każde zestawienie

15.1. 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku 6,00 zł

15.2. 2) pojedynczej dyspozycji zlozonej przez klienta 2,00 zł

16. 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 informację 20,00 zł

Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowych, w walutach wymienialnych

za każdy przelew
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Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty/prowizji

STAWKA 

OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku ______ bez opłat

2. Prowadzenie rachunku ______ bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek ______ bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku ______ bez opłat

5. Realizacja przelewów: za każdy przelew

5.1. 1) na rachunku prowadzone w Banku bez opłat

5.2. 2) na rachunki prowadzone w innych bankach 

4,00 zł plus opłata 

wg Taryfy prowizji i 

opłat SGB-Bank-u

5.3.

3) na rachunki prowadzone w innych banakch, reaizowane w systemie SORBNET (przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w 

placówce Banku)

25,00 zł plus opłata 

wg Taryfy prowizji i 

opłat SGB-Bank-u 

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 30,00 zł (w tym VAT)

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem terminowej  lokaty oszczędnościowej za każdą dyspozycję bez opłat

8. Za przyjęcie dyspozycj i (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 30,00 zł

9. Za zmianę, odwołanie dyspozycj i (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 30,00 zł

10. Realizacja dyspozycj i spadkobierców od każdego spadkobiercy 30,00 zł

11. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej : za każdą dyspozycję

11.1. 1) na rzecz Banku 20,00 zł

11.2. 2) na rzecz innych podmiotów 50,00 zł

12.
Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku terminowej  lokaty oszczędnościowej  w walucie wymienialnej  na 

wniosek klienta 

12.1. 1) z bieżącego roku kalendarzowego _______ bez opłat

12.2. 2) z każdego poprzedniego roku _______ bez opłat

13. 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 informację 20,00 zł

Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych

Rozdział 2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych

Lp. W yszczegolnienie Tryb pobierania opłat STAW KA OBOW IĄZUJĄCA

1. Usługa bankowości elektronicznej

1.1. 1) usługa bankowości elektronicznej miesięcznie 1,00 zł

1.2. 2) powiadamianie SMS (wysyłane automatycznie):

1.2.1. a) o wysokosci salda na rachunku (od poniedziału do piątku)
za każdy SMS                    

opłata pobierana kwartalnie
0, 35 zł

2. Opłata za przesłanie haseł SMS miesięcznie  bez opłat

3. Opłata za odblokowanie dostępu do Internet-Banking za każde odblokowanie 5,00 zł

4. Wydanie nowego hasła dostępu do Internet-Banking za każde nowe hasło 5,00 zł

5. Potwierdzenie przez Bank na wniosek klienta dokonania transakcj i płatniczej  w Internet-Banking za każde potwierdzenie 5,00 zł (w tym VAT)

Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych

Rozdział 3. Elektroniczne kanały dostępu
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Przedsiębiorcy                                       

i pozostali                                           

klienci instytucjonalni

Rolnicy

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego):

1.1. 1) otwarcie  rachunku jednorazowo 35,00 zł 20,00 zł

1.2. 2) prowadzenie rachunku miesięcznie

a) bieżącego 25,00 zł 15,00 zł

b) pomocniczego 25,00 zł 15,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

2.1. 1) dokonywane w placówce Banku 0,5 % min. 3,00 zł 0,1 % min. 1,00 zł

Uwaga: nie pobiera się prowizji od wpłat na rachunek przeznaczonych na spłatę rat i odsetek od udzielonych w 

Banku kredytów i pożyczek oraz prowizji od tych kredytów i pożyczek

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku: naliczana od wypłacanej 

kwoty
0,5 % min. 3,00 zł 0,1 % min. 1,00 zł

Uwaga: nie pobiera się prowizji: - od wypłat z rachunku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z wyjątkiem 

kredytów odnawialnych w rachunku, - od wypłat z rachunku pobranych na poczet wpłaty prowizji od udzielonych 

kredytów i pożyczek, - od wypłat z rachunku z przeznaczeniem na założenie lokaty terminowej

4. Realizacja przelewów: za każdy przelew

4.1. 1) złożone w formie papierowej:

4.1.1. a) na rachunki prowadzone w Banku 1,00 zł 1,00 zł

4.1.2. b) na rachunki prowadzone w innych  bankach 5,00 zł plus opłata wg Taryfy 

prowizji i opłat obowiązującej 

w SGB Bank-u

5,00 zł plus opłata wg Taryfy 

prowizji i opłat 

obowiązującej w SGB Bank-

u4.1.3. c) na rachunki prowadzone w innych  bankach, realizowane w systemie SORBNET    Uwaga: Usługa dostępna po 

wprowadzeniu do oferty Banku.

25,00 zł plus opłata wg Taryfy 

prowizji i opłat obowiązującej 

w SGB Bank-u

25,00 zł plus opłata wg 

Taryfy prowizji i opłat 

obowiązującej w SGB Bank-

u
4.1.4. d) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie Express Elixir     Uwaga: Usługa dostępna po 

wprowadzeniu do oferty Banku.

10,00 zł plus opłata wg Taryfy 

prowizji i opłat obowiązującej 

w SGB Bank-u

10,00 zł plus opłata wg 

Taryfy prowizji i opłat 

obowiązującej w SGB Bank-

u
4.1.5. e) na rzecz poszkodowanych oraz organizacji pożytku publicznego i organizacji społecznych prowadzących zbiórki z 

tego tytułu w wynkiu żywiołów i zdarzeń losowych

bez opłat bez opłat

4.2. 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

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

4.2.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł plus opłata wg Taryfy 

prowizji i opłat obowiązującej 

w SGB Bank-u

1,00 zł plus opłata wg Taryfy 

prowizji i opłat 

obowiązującej w SGB Bank-

u4.2.3. c) na rachunki prowadzone w innych bankach innych, realizowane w systemie SORBNET     Uwaga: Usługa dostępna 

po wprowadzeniu do oferty Banku.

25,00 zł plus opłata wg Taryfy 

prowizji i opłat obowiązującej 

w SGB Bank-u

25,00 zł plus opłata wg 

Taryfy prowizji i opłat 

obowiązującej w SGB Bank-

u

4.2.4. d) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie Express Elixir     Uwaga: Usługa dostępna po 

wprowadzeniu do oferty Banku.

10,00 zł plus opłata wg Taryfy 

prowizji i opłat obowiązującej 

w SGB Bank-u

10,00 zł plus opłata wg 

Taryfy prowizji i opłat 

obowiązującej w SGB Bank-

u
5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta  (zlecenia stałe, przelewy z datą 

przyszłą):      

5.1. 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy przelew

5.1.1. a) na rachunki prowadzone w Banku 1,00 zł 1,00 zł

5.1.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach 5,00 zł plus opłata wg Taryfy 

prowizji i opłat obowiązującej 

w SGB Bank-u

5,00 zł plus opłata wg Taryfy 

prowizji i opłat 

obowiązującej w SGB Bank-

u

5.2. 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: za każdy przelew

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

5.2.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł plus opłata wg Taryfy 

prowizji i opłat obowiązującej 

w SGB Bank-u

1,00 zł plus opłata wg Taryfy 

prowizji i opłat 

obowiązującej w SGB Bank-

5.3. 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą dyspozycję

5.3.1. a) złożona w formie papierowej 5,00 zł 5,00 zł

5.3.2. b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu be zopłat bez opłat

5.4. 4) odwołanie zlecenia stałego: za każdą dyspozycję

5.4.1. a) złożone w formie papierowej 5,00 zł 5,00 zł

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

6. Polecenie zapłaty:      Uwaga: Usługa dostępna po wprowadzeniu do oferty Banku. za każdą dyspozycję

6.1. 1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy: 

6.1.1. a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł

6.1.2. b) realizacja polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł

6.2. 2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:

6.2.1. a) złożenie polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł

6.2.2. b) realizacja polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł

6.2.3. c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja  treści zgody na korzystanie z 

polecenia zapłaty (Uwaga: opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika 

ze zmiany numeru rachunku przez Bank)

2,00 zł 2,00 zł

6.2.4. d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku bez opłaty bez opłaty

7. Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 20,00 zł 10,00 zł

8. Zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 20,00 zł 10,00 zł

9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

9.1. 1) w formie papierowej:

9.1.1. a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek jeden raz w miesiącu*) bez opłat bez opłat

9.1.2. b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego  *) lub w innych terminach uzgodnionych z posiadaczem rachunku w 

umowie rachunku.

jeden raz w miesiącu*)
bez opłat bez opłat

9.1.3. c) sporządzenie dodatkowego wyciągu bankowego na wniosek klienta                                                                                                             za każdy wyciąg 5,00 zł 5,00 zł

9.2. 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail Klienta _______ bez opłat bez opłat

10. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta za każde zestawienie

10.1. 1) z bieżącego roku kalendarzowego 15,00 zł 15,00 zł

10.2. 2) z lat poprzednich 15,00 zł 15,00 zł

11. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie
50,00 zł                                        

( w tym VAT)

40,00 zł                                        

( w tym VAT)

12. Sporządzenie kopii: za każdy dokument

12.1. 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

12.1.1. a) z bieżącego roku kalendarzowego 6,00 zł 6,00 zł

12.1.2. b) z lat poprzednich 6,00 zł 6,00 zł

12.1.3. 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta 2,00 zł 2,00 zł

13. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 25,00 zł 25,00 zł

14. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej  awizowania, zgodnie z 

regulaminem prowadzenia rachunku):
naliczana od kwoty do 

wypłaty
bez opłat bez opłat

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

16. Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcj i wykonanej  nieprawidłowo z powodu podania 

przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł

naliczana od wpłacanej 

kwoty

Lp.

Dział II. Usługi dla Klientów instytucjonalnych

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych w walutach wymienialnych

Tryb pobierania 

opłaty/prowizji

Stawka obowiązująca

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI



 

 
 
 
 

Bank Spółdzielczy w Bytowie  
      Spółdzielcza Grupa Bankowa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorcy Rolnicy

1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej _____ bez opłat bez opłat

2. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej _____ bez opłat bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek _____ bez opłat bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku _____ bez opłat bez opłat

5. Realizacja przelewów: za każdy przelew

5.1. 1) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat

5.2. 2) na rachunki prowadzone w innych bankach
4,00 zł plus opłata wg Taryfy prowizji i 

opłat obowiązujacej w SGB-Banku-u

4,00 zł opłata wg Taryfy prowizji i 

opłat obowiązujacej w SGB-Banku-u

5.3. 3) na rachunki realizowane w innych bankach, realizowane w systemie SORBNET 
25,00 zł plus opłata wg Taryfy prowizji 

i opłat obowiązujacej w SGB-Banku-u

25,00 zł plus opłata wg Taryfy prowizji 

i opłat obowiązujacej w SGB-Banku-u

6. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda za każde zaświadczenie 45,00 zł  (w tym VAT) 45,00 zł   (w tym VAT)

7.
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty 

terminowej
_______ 20,00 zl 20,00 zł

8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego taką moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 25,00 zł 25,00 zł

9. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej  za każdą dyspozycję 20,00 zl 20,00 zł

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

lokaty terminowej
za każde zestawienie 6,00 zł 6,00 zł

Tryb pobierania 

opłaty/prowizji

Dział II. Usługi dla Klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych

Stawka obowiązująca

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCILp.

Przedsiębiorcy  i pozostali 

klienci insty tucjonalni
Rolnicy

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:

1.1. 1) kanału www miesięcznie 1,00 zł 1,00 zł

1.2. 2) serwisu SMS:

1.2.1. b) SMS-y wysyłane automatycznie - powiadomienie o wysokości salda na rachunku (od poniedziałku do piątku) za każdy SMS  - opłata 

pobierana kwartalnie

0,35 zł 0,35 zł

2. Opłata za przekazywanie haseł SMS bez opłat bez opłat

3. Opłata za użytkowanie tokena: za każdy token:

3.1. 1) wydanie pierwszego tokena wraz z certyfikatem jednorazowo 115,00 zł 115,00 zł

3.2.
2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie) (użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 

dni przed upływem terminu ważności nie złoży w Banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia)
jednorazowo 115,00 zł 115,00 zł

3.3. 3) wydanie tokena w miesjce utraconego, uszkodzonego przez klienta jednorazowo 115,00 zł 115,00 zł

5. Przesłanie środków identyfikacj i elektronicznej  do klienta: za każdą przesyłkę

5.1. 1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru bez opłat bez opłat

5.2. 2) za pośrednictwem firmy kurierskiej 25,00 zł 25,00 zł

5.3. 3) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru 25,00 zł 25,00 zł

6. Za odblokowanie dostępu do Internet-Banking za każde odblokowanie 5,00 zł 5,00 zł

7. Nadanie nowego hasła dostępu do Internet-Banking za każde  hasło 5,00 zł 5,00 zł

8. Potiwerdzenie przez Bank na wniosek klienta dokonania transakcj i płatniczej  w Internet-Banking za każde potwierdzenie 5,00 zł (w tym VAT) 5,00 zł (w tym VAT)

Dział II. Usługi dla Klientów instytucjonalnych

Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej w  walutach wymienialnych

Stawka obowiązujaca

Lp.
Tryb pobierania 

opłaty/prowizji
Wyszczególnienie czynności


