Taryfa prowizji i opłat
za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej
w Banku Spółdzielczym w Bytowie
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Bank pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe od klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą
"Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej, zwaną dalej taryfą obowiązującą w Banku
Spółdzielczym w Bytowie" .
2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają:
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),
Teleserwis i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy,
2)SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,
3) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom
nieuprawnionym, w szczególności token, hasło SMS;
4) Bank - Bank Spółdzielczy w Bytowie.
3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
4. Kwoty prowizji nalicza się z dokładnością do 1 grosza.
5. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto, chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
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.
9. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem.
10. Opłaty cykliczne, o których mowa w pkt 9 ppkt 2, pobierane są w następujących terminach:
1) 7 dnia każdego miesiąca - w przypadku miesięcznych opłat za prowadzenie rachunków,
2) 7 dnia ostatniego miesiąca kwartału - w przypadku kwartalnych opłat,
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.
Uwaga: Jeżeli 7 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy prowizja pobierana jest następnego dnia roboczego.
11. Opłaty roczne pobierane z góry od klientów indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował
z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania
poszczególnych kart płatniczych.
13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej
przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych
znajdujących się w ofercie Banku.
15. W umowie strony mogą inaczej określić zasady lub stawki pobieranych opłat.
Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych należy
rozumieć:
1) kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
zwana dalej „ustawą”;
2) 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;
3) 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);
4) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych
między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę;
5) polecenie przelewu w walucie obcej - 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;
6) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
7) powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem
wiadomości SMS;

8) prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca
przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia
rachunku płatniczego konsumenta;
9) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowaną przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę
prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci
papierowej albo elektronicznej;
10) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na
wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z
fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;
11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie
środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia
umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
12) wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;
13) 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;
14) obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy,
jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy; *)
15) 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;
16) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia
umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
17) wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego
taką wpłatę lub w placówce dostawcy;
18) usługa bankowości telefonicznej - usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii
dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
19) 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;
20) zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej
wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy
*) Usługa niedostępna w ofercie Banku. O wprowadzeniu usługi do oferty Bank powiadomi posiadacza rachunku w odrębnym komunikacie.
1) stawka VAT wynosi 23%

Bank Spółdzielczy w Bytowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa

Taryfa prow izj i i opłat

Dział I. Usługi dla Klientów indyw idualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościow o-rozliczeniow ych (ROR), w tym podstaw ow ych rachunków płatniczych (PRP)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłat

Rachunek płatniczy
ROR

Rachunek płatniczy
"Konto za złotówkę"

Podstawowy rachunek
płatniczy

miesięcznie

3,00 zł

1,00 zł

bez opłat

____
____

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

____

bez opłat

bez opłat

bez opłat

4.1.1. a) na rachunki prowadzone w Banku

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

4.1.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach

4,00 zł

4,00 zł

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat,
każda kolejna 4,00 zł

4.1.3. c) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie SORBNET

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

4.1.4. d) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie Express Elixir

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Lp.

1. Prow adzenie rachunku płatniczego:
2. Wpłata gotów ki:
2.1. 1) dokonywana na rachunek w placówce Banku
2.2. 2) dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych Banku
3. Wypłata gotów ki z rachunku dokonyw ana w placów ce Banku
4. Polecenie przelew u
4.1. 1) złożone w formie papierowej:

e) na rzecz poszkodowanych oraz organizacji pożytku publicznego i organizacji
4.1.5. społecznych prowadzących zbiórki z tego tytułu w wynkiu żywiołów i zdarzeń
losowych
4.2. 2) złożone za pośrednictwem bankowości elektornicznej:

za każdy przelew

za każdy przelew

4.2.1. a) na rachunki prowadzone w Banku
4.2.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach

1,00 zł

1,00 zł

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat,
każda kolejna 1,00 zł

4.2.3. c) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie SORBNET

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

4.2.4. d) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie Express Elixir

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zl

2,00 zl

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat,
każda kolejna 2,00 zł

5.2.1. a) na rachunki prowadzone w Banku

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5.2.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach

bez opłat

bez opłat

bez opłat

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5. Zlecenia stałe
5.1. 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
5.1.1. a) na rachunki prowadzone w Banku
5.1.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach

za każdy przelew

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

5.3. 3) realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za
pośrednictwem usług bankowości elektornicznej
5.4. 4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego

za każdy przelew
za każdą dyspozycję

5.4.1. a) złożona w formie papierowej
5.4.2. b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
5.5. 5) odwołanie zlecenia stałego

za każdą dyspozycję

5.5.1. a) złożone w formie papierowej

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

6.1. 1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

6.2. 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5.5.2. b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektroniczej
6. Polecenie zapłaty:

za każdą dyspozycję

6.3. 3) odwołanie pojedynczego niezreralizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja
treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
6.4. 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdą dyspozycję

bez opłat

bez opłat

bez opłat

8.1.1. a) jeżeli klient korzysta z usług bankowości elektronicznej

jeden raz w miesiącu

bez opłat

bez opłat

bez opłat

8.1.2. b) jeżeli klient nie korzysta z usług bankowości elektronicznej

jeden raz w miesiącu

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdy wyciąg

3,00 zł

3,00 zł

bez opłat

______

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każde zaświadczenie

30,00 zł (w tym VAT)

30,00 zł (w tym VAT)

bez opłat

za każdą dyspozycję

30,00 zł

30,00 zł

bez opłat

za każdą dyspozycję

30,00 zł

30,00 zł

bez opłat

od każdego spadkobiercy

30,00 zł

30,00 zł

bez opłat

13. Za zmianę rachunku ze w spólnego na indyw idualny i odw rotnie

za każdą dyspozycję

20,00 zl

20,00 zł

bez opłat

14. Sporządzenie zestaw ienia transakcj i płatniczych

za każde zestawienie

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

15.1. 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku

6,00 zł

6,00 zł

bez opłat

15.2. 2) pojednyczej dyspozycji złozonej przez klienta

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

7.

Ustanow ienie, zmiana lub odw ołanie pełnomocnictw a do dysponow ania
rachunkiem

8. Wysłanie w yciągu bankow ego:
8.1. 1) w formie papierowej:

8.1.3. c) sporządzenie dodatkowego wyciągu bankowego na wniosek klienta
8.2. 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta
9. Wydanie zaśw iadczenia o posiadaniu rachunku i w ysokości salda
Za przyj ęcie dyspozycj i (ośw iadczenia) posiadacza rachunku w spraw ie
przeznaczenia w kładu na w ypadek śmierci
Za zmianę, odw ołanie dyspozycj i (ośw iadczenia) posiadacza rachunku w
11.
spraw ie przeznaczenia w kładu na w ypadek śmierci
10.

12. Realizacj a dyspozycj i spadkobierców

15. Za sporządzenie kopii:

za każdy dokument

Uwaga: Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w meisącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w pkt 4.1.2., 4.2.2. i 5.1.2. oraz czynności określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności iusługi
bankowe - waluty wymienialne Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w walutach wymienialnych pkt 4.1.1., 42.2. i 5.1.2.

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Taryfa prow izji i opłat
Dział I. Usługi dla Klientów indyw idualnych
Rozdział 2. Rachunki oszczędnościow e
Tryb pobierania
opłaty/prowizji

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

miesięcznie

bez opłat

2.1. 1) dokonywanana rachunek w placówce Banku

____

bez opłat

2.2. 2) dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych Banku *)

____

bez opłat

____

bez opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Lp.

1. Prow adzenie rachunku:
2. Wpłata gotów ki:

3. Wypłata gotów ki z rachunku dokonyw ana w placów ce Banku
4. Polecenie przelew u
4.1. 1) złożone w formie papierowej:

za każdy przelew
1,00 zł

4.1.1. a) na rachunki prowadzone w Banku

4,00 zł

4.1.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach

25,00 zł

4.1.3. c) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie SORBNET

10,00 zł

4.1.4. d) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie Express Elixir
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
za każdą dyspozycję

5. Ustanow ienie, zmiana lub odw ołanie pełnomocnictw a do dysponow ania rachunkiem

bez opłat

za każdy dokument

6. Wysłanie w yciągu bankow ego:
6.1. 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
6.1.1. a) z bieżącego roku kalendarzowego

6,00 zł

6.1.2. b) z lat poprzednich

6,00 zł

6.2. 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta

1,00 zł
30,00 zł (w tym VAT)

7. Wydanie zaśw iadczenia o posiadaniu rachunku i w ysokości salda
8. Za przyj ęcie dyspozycj i (ośw iadczenia) posiadacza rachunku w spraw ie przeznaczenia w kładu na w ypadek śmierci

za każdą dyspozycję

30,00 zł

9. Za zmianę, odw ołanie dyspozycj i (ośw iadczenia) posiadacza rachunku w spraw ie przeznaczenia w kładu na w ypadek śmierci

za każdą dyspozycję

30,00 zł

od każdego spadkobiercy

30.00 zł

11. Za zmianę rachunku ze w spólnego na indyw idualny i odw rotnie

za każdą dyspozycję

20,00 zł

12. Sporządzenie zestaw ienia transakcj i płatniczych

za każde zestawienie

20,00 zł

13. Za w ykonanie dyspozycj i dotyczącej blokady środków na rachunku

za każdą dyspozycję

20,00 zł

10. Realizacj a dyspozycj i spadkobierców

*) usługa dostępna po wprowadzeniu do oferty Banku

Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych
Rozdział 3. Rachunki term inow ych lokat oszczędnościow ych
Tryb pobierania
opłaty/prowizji

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otw arcie rachunku

______

bez opłat

2. Prow adzenie rachunku
3. Wpłaty gotów kow e na rachunek
4. Wypłaty gotów kow e z rachunku

______
______
______

bez opłat
bez opłat
bez opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Lp.

za każdy przelew

5. Realizacj a przelew ów :

bez opłat

5.1. 1) na rachunku prowadzone w Banku
5.2. 2) na rachunki prowadzone w innych bankach
3) na rachunki prowadzone w innych banakch, reaizowane w systemie SORBNET (przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w
5.3.
placówce Banku)

4,00 zł
25,00 zł
za każde zaświadczenie

30,00 zł (w tym VAT)

7. Ustanow ienie, zmianalub odw ołanie pełnomocnictw a do dysponow ania rachunkiem terminow ej lokaty oszczędnościow ej

za każdą dyspozycję

bez opłat

8. Za przyj ęcie dyspozycj i (ośw iadczenia) posiadacza rachunku w spraw ie przeznaczenia w kładu na w ypadek śmierci

za każdą dyspozycję

30,00 zł

9. Za zmianę, odw ołanie dyspozycj i (ośw iadczenia) posiadacza rachunku w spraw ie przeznaczenia w kładu na w ypadek śmierci

za każdą dyspozycję

30,00 zł

od każdego spadkobiercy

30,00 zł

6. Wydanie zaśw iadczenia o stanie oszczędności

10. Realizacj a dyspozycj i spadkobierców

za każdą dyspozycję

11. Ustanow ienie blokady na rachunku lokaty terminow ej :
11.1. 1) na rzecz Banku

20,00 zł

11.2. 2) na rzecz innych podmiotów

50,00 zł

12. Sporządzenie rocznego zestaw ienia obrotów na j ednym rachunku terminow ej lokaty oszczędnościow ej na w niosek klienta
12.1. 1) z bieżącego roku kalendarzowego

_______

bez opłat

12.2. 2) z każdego poprzedniego roku

_______

bez opłat

Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych
Rozdział 4. Elektroniczne kanały dostępu
STAW KA OBOW IĄZUJĄCA
Lp.

W yszczegolnienie

Tryb pobierania opłat
Rachunek płatniczy - ROR

Rachunek płatniczy
"Konto za złotówkę'

Podstawowy rachunek płatniczy

1,00 zł

1,00 zł

bez opłat

1. Usługa bankow ości elektronicznej
1.1. 1) usługa bankowości elektronicznej

miesięcznie

1.2. 2) powiadamianie SMS (wysyłane automatycznie):
za każdy SMS
opłata
pobierana kwartalnie

0, 35 zł

0, 35 zł

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3. Opłata za odblokow anie dostępu do Internet-Banking

za każde odblokowanie

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

4. Wydanie now ego hasła dostępu do Internet-Banking

za każde hasło

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

za każde potwierdzenie

5,00 zł (w tym VAT)

5,00 zł (w tym VAT)

bez opłat

1.2.1. a) o wysokosci salda na rachunku (od poniedziału do piątku)
2. Opłata za przesłanie haseł SMS

5. Potw ierdzenie przez Bank na w niosek klienta dokonania transakcj i
płatniczej w Internet-Banking

Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych
Rozdział 5. Karty płatnicze
Karty w ydane do rachunku oszczędnościow o-rozliczeniow ego, w tym podstaw ow ego rachunku płatniczego (debetow e z funkcją zbliżeniow ą)

Rachunek oszczędnościow o-rozliczeniow y

Wyszczególnienie czynności

Lp.

Tryb pobierania
opłaty/prowizji

Podstawowy rachunek
płatniczy

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Maestrcard
(w ty m młodzieżowe i "Konta za złotówkę")
(stawki obowiązują również dla kart
wy dany ch pod nazwami MasterCard Debit,
MasterCard Debit Pay Pas)

Visa
(w ty m "Konta za złotówkę"
Visa "młodzieżowa"

Mastercard

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.1. 1) posiadacza rachunku

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.2. 2) współposiadacza rachunku

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

0,00 zl

za każdą kartę

20,00 zł

20,00 zł

0,00 zł

za każdą kartę

30,00 zł

30,00 zł

0,00 zł

za każdą zmianę

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

1. Obsługa karty płatniczej debetow ej
2. Wydanie karty dla:

miesięcznie
za każdą kartę

2.3. 3) osoby wskazanej
3.

Wznow ienie karty, w ydanie kolej nej karty płatniczej posiadaczow i,
w spółposiadaczow i rachunku lub osobie w skazanej

4. Wydanie karty płatniczej w miej sce uszkodzonej , utraconej
5.

Zmiana limitów operacj i bezgotów kow ych lub w ypłat gotów ki na
w niosek klienta

6. Wypłata gotów ki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków
spółdzielczych

bez opłat

bez opłat

bez opłat

6.2. 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)

za każda wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

6.3. 3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

pięć rozliczonych wypłat w
miesiącu kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna 3,00 zł

3 % min. 10,00 zł

3 % min.10,00 zł

bez opłat

3 % min. 10,00 zł

3 % min.10,00 zł

nie dotyczy

za każdą wypłatę
pobierana w dniu
rozliczenia operacji lub
naliczana od wypłaconej
kwoty

3 % min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

0,00 zł

za każda wypłatę
pobierana w dniu
rolziczenia operacji

1,50 zł

1,50 zł

0,00 zł

za każdy PIN

6,00 zł

6,00 zł

0,00 zł

10.1. 1) sieci SGB

4,50 zł

4,50 zł

3,50 zł

10.2. 2) innych niż wskazane w pkt 1

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

11.1. 1) sieci SGB

1,50 zł

1,50 zł

1,00 zl

11.2. 2) innych niż wskazane w pkt 1

2,50 zł

2,50 zł

1,50 zł

miesięcznie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

14.1. 1) dokonyw ana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

14.2. 2) dokonyw ana poza terytorium państw członkow skich EOG

bez prowizji

bez prowizji

nie dotyczy

3) trnasgraniczna transakcj a płatnicza przy użyciu karty debetow ej do
14.3. płatności bezgotów kow ych (na terytorium innego państw a
członkow skiego EOG)

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez opłat

3%

bez opłat

6.1.

6.4.

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminalu
POS)

6.5. 5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG
tj. państw Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strona umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym)

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

8. Wypłata gotów ki w ramach usługi cash back

9. Wydanie now ego numeru PIN
10. Zmiana PIN w bankomatach:

11. Spraw dzenie salda rachunku w bankomatach:

12. Sporządzenie zestaw ienia transakcj i płatniczych
13.

Ekspresow e przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczone w ciągu 3
dni roboczych)

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

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

14. Transakcj a bezgotów kow a:

15.

Opłata za przew alutow anie transakcj i dokonanej w w alucie innej niż
PLN

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

Karty przedpłacone zbliżeniow e
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Lp.

Try b pobierania opłaty

Stawka obowiązująca
Mastercard

za każdą kartę

25,00 zł

Zasilenie rachunku karty

-

bez opłat

3.

Kw ota minimalna pierw szej w płaty na rachunek karty

-

30,00 zł

4.

Zastrzeżenie karty

-

bez opłat

5.

Wydanie now ego numeru PIN

6.

Obsługa karty debetow ej

7.

Zmiana PIN w bankomatach:

1.

Wydanie karty płatniczej i numeru PIN

2.

za każdy numer PIN

6,00 zł

-

bez opłat

za każdą zmianę

7.1.

1) sieci SGB

4,50 zł

7.2.

2) innych, niż wskazane w pkt 1

7,00 zł

Wypłata gotów ki:

8.

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

8.1.

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

8.2.

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)

8.3.

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1

8.4.

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala
POS)

naliczana od wypłaconej
kwoty

8.5.

6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOD
tj. państwo Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym)

naliczana od wypłaconej
kwoty

9.

Sporządzenie zestaw ienia transakcj i płatniczych

10.

Transakcj e bezgotów kow e:
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 człnkowskiego
EOG);

bez opłat
5,00 zł
1,30 zł
3% min. 10,00 zł

3% min. 4,50 zł

bez opłat

-

bez prowizji

Instrum ent płatniczy BLIK
Tryb pobierania opłaty

Płatności mobilne BLIK

1. Aktyw acj a BLIK

Wyszczególnienie

jednorazowo

0,00 zł

2. Użytkow anie BLIK

miesięcznie

0,00 zł

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,00 zł

Lp.

3. Opłata za w ypłate gotów ki
3.1. 1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków
spółdzielczych
3.2. 2) w bankamatach innych, niż wymienione w pkt 1
3.3. 3) w bankomatach za granicą

0,00 zł
nie dotyczy

4. Wypłata gotów ki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,00 zł

5. Kraj ow a transakcj a płatnicza

za każdą transakcję,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

bez opłat

6. Zmiana limitu transakcyj nego

za każdą zmianę limitu

bez opłat

Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych
Rozdział 6. Kredyty i pożyczki
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Lp.

Tryb pobierania opłaty/prowizji

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prow izj a przygotow aw cza
Kredyt gotów kow y
1.1. 1) udzielenie kredytu gotówkowego:
1.1.1. a) do 12 miesięcy

2,5%

1.1.2. b) powyżej 12 miesięcy

3,5%

1.1.3. c) powyżej 60 miesięcy
Kredyt w rachunku płatniczym (kredyt odnaw ialny w ROR)
1.2. 2) udzielenie kredytu
1.3. 3) odnowienie kredytu
Kredyt hipoteczny
1.4. 4) udzielenie kredytu hipotecznego:

4,0%
naliczana od kwoty udzielonego
kredy tu/poży czki lub od kwoty
odnowienia kredy tu (doty czy
kredy tów w rachunku płatniczy m),
płatna jednorazowo, przed lub przy
postawieniu kredy tu do dy spozy cji
kredy tobiorcy

2,0%
2,0%

1.4.1. a) mieszkaniowe
1.4.1.1. zakup nieruchomości

1,7%

1.4.1.2. pozostałe cele związane z finansowaniem nieruchomości

2,0%

1.4.2. b) konsolidacyjne

3%

1.4.3. c) pożyczki hipoteczne

2,5%

1.4.4. d) gotówkowe zabezpieczone hipotecznie
2. Za sporządzenie harmonogramu spłat na w niosek klienta
3. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki

2,5%
______
naliczana od kwoty prolongowanej,
płatna jednorazowo

bez opłat
0,5%
nie mniej niż 20,00 zł

4. Za zmianę w arunków umow y kredytow ej /pożyczki, z w yj ątkiem prolongaty dot.:
4.1. 1) kredytów gotówkowych i odnawialnych w ROR

za każdą zmianę

4.2. 2) kredytów zabezpieczonych hipotecznie
5. Za rozpatrzenie w niosku o przej ęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej
6. Za w ydanie promesy kredytow ej
7. Za w ydanie opinii bankow ej /zaśw iadczenia na w niosek klienta
8. Za w ydanie duplikatu umow y kredytow ej /pożyczki
9. Za w ydanie dokumentu zw alniaj ącego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastaw u rej estrow ego lub przew łaszczenia
10. Za w ysłanie upomnienia w przypadkach określonych w umow ie:

80,00 zł
naliczana od kwoty długu, płatna
jednorazowo

0,5%

za każdą promesę

100,00 zł

za każdą opinię/zaświadczenie

40,00 zł (w tym VAT)

za każdy duplikat

20,00 zł (w tym VAT)

za każdy dokument

40,00 zł

za każde upomnienie

10.1. 1) kredytu/pożyczki konsumenckiej/ego

10.2. 2) kredytu/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym

11. Za w ysłanie w ezw ania do zapłaty - w przypadakch określonych w umow ie:

za każde wezwanie

11.2. 2) kredytu/pożyczki z zabepieczeniem hipotecznym

13.

Za udzielenie informacj i o kliencie dla innych banków ( w stosunku do tych banków , które pobieraj ą takie opłaty od
Banku)

opłata równa najniższej opłacie
za list polecony z
potwierdzeniem odbioru zgodnie z Cennikiem Poczty
Polskiej
opłata równa najniższej opłacie
za list polecony z
potwierdzeniem odbioru zgodnie z Cennikiem Poczty
Polskiej
opłata równa najniższej opłacie
za list polecony z
potwierdzeniem odbioru zgodnie z Cennikiem Poczty
opłata równaPolskiej
najniższej opłacie

11.1. 1) kredytu/pożyczki konsumenckiej/ego

12. Za rozpatrzenie w niosku o bezciężarow e odłączenie części nieruchomości

40,00 zł

za każdy wniosek
za każda opinię

za list polecony z
potwierdzeniem odbioru zgodnie z Cennikiem Poczty
Polskiej
50,00 zł
opłata w wy sokości stosowanej
przez bank pobierający taką opinię
od Banku

Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych
Rozdział 7. Ubezpieczenia
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

TRYB POBIERANIA OPŁATY

Ubezpieczenie posiadacza/użytkow nika karty płatniczej :
1)

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
karta kredytow a Mastercard Gold

Ubezpieczenie kart dla klienta - nieuprawnione transakcje powstałe w wyniku kradzieży, utraty lub sfałszowania karty płatniczej do kwoty 150 EUR, kradzież
gotówki wypłaconej z bankomatu do kwoty 5.000 zł, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej do kwoty 1.000 zł

13)

-

bez opłat
2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej - do kwoty 30.000 zł
3) CONCORDIA Travel Assistance - koszty leczenia za granicą do kwoty 20.000 EUR
Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia: Ubezpieczenie kart dla klienta, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej oraz CONCORDIA Travel Assistance
4) Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych
przy użyciu karty płatniczej:

karty debetow e

a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł)

1,45 zł

b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)

2,55 zł

5) Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł)

1,05 zł

b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł)

2,95 zł

6) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
2,05 zł

a) Wariant Classic

4,75 zł

b) Wariant Gold
Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

TRYB POBIERANIA OPŁATY

2.

Ubezpieczenie pomostow e kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz pożyczek hipotecznych - przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytow ych
zaw artych do 31.10.2013 r

zgodnie z umową kredytu

3.

Ubezpieczenie niskiego w kładu kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz pożyczek hipotecznych - przedłużenie

zgodnie z umową kredytu

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
liczba miesięcy ubezpieczenia (od 1 do 12) * 0,066% podstawy ubezpieczenia,
tj. kwoty udzielonego kredytu lub kwoty uruchomionego kredytu (w przypadku
kredytów wypłacanych w transzach)
liczba miesięcy ubezpieczenia (od 1 do 60) * stawka:
– 0,05% ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia

ubezpieczenia dla umów kredytow ych zaw artych do 31.10.2013 r.

łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców
– 0,052% ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia
bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców
Uwaga: w przypadku przedłużenia ubezpieczenia niskiego wkładu dla umów kredytowych zawartych przed 1.10.2012 r. stosuje się następujące stawki:
1) za 36 miesięczny okres ubezpieczenia:
– 2,2% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców
– 2,3% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców
2) za 60 miesięczny okres ubezpieczenia:
– 2,9% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców
– 3,0% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców
4.

Ubezpieczenie na życie - ŻYCIE KOMFORT - Generali
a) śmierć Ubezpieczonego
b) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku
c) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby

jednorazowo, rocznie,

d) poważne zachorowanie Ubezpieczonego

kwartalnie, miesięcznie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez
Ubezpieczyciela

dodatkowo:
a) śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie
b) śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy rolniczej
c) utrata pracy
5.

Ubezpieczenia ASSISTANCE:
1)

Dom Assistance - dla kredytobiorcy kredytu mieszkaniowego z zastrzeżeniem, że przedmiot kredytowania jest gotowy do zamieszkania

bez opłat na okres 2 lat
bez opłat

2) Pomoc medyczna na terenie RP - dla posiadaczy Pakietu SGB Priorytet
3)
PAKIET I: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP, Koszty leczenia i assistance podczas podróży
zagranicznej (bez rozszerzenia o sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych:

miesięcznie/rocznie

4) PAKIET II: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP dla posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych
6.

miesięczna 0,97 zł/roczna 11,11 zł

miesięczna 0,77 zł/roczna 8,71 zł

Ubezpieczenie CONCORDIA TURYSTA
1) ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży
2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

jednorazowo

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez
Ubezpieczyciela

jednorazowo, rocznie,
kwartalnie, miesięcznie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez
Ubezpieczyciela

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez
Ubezpieczyciela

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez
Ubezpieczyciela

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
4) ubezpieczenie bagażu podróżnego
7.

Ubezpieczenie na życie - Z MYŚLĄ O ŻYCIU

9.

Ubezpieczenie Concordia Auto
1) Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) Auto Casco,
3) Auto Assistance,
4) Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów,
5) Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe na terytorium państw będących członkami Systemu Zielonej Karty,
6) Ochrona Prawna.

11.

Ubezpieczenie Concordia Mój Dom
1) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
a) w wariancie Standard
b) w warciancie All Risk
2) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku
3) ubezpieczenia mienia od stłuczenia lub pęknięcia szyb lub innych elementów szklanych
4) ubezpieczenia mienia od uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia w następstwie wandalizmu lub graffiti
5) ubezpieczenia mienia od rabunku rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
6) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku stałych elementów, materiałów budowlanych i instalacyjnych składowanych, wbudowanych lub
zamontowanych w ubezpieczonym domu w stadium budowy
7) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
8) ubezpieczenie Ochrony Prawnej
9) ubezpieczenie Assistance w Domu

13)

Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Mastercard PayPass Gold.

Dział II. Usługi dla Klientów instytucjonalnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniow ych
Stawka obowiązująca
Tryb pobierania
opłaty/prowizji

Przedsiębiorcy
i pozostali
klienci instytucjonalni

Rolnicy

1.1. 1) otwarcie rachunku

jednorazowo

35,00 zł

20,00 zł

1.2. 2) prowadzenie rachunku

miesięcznie
25,00 zł
opłata dla współnot
mieszkaniowych 10,00
25,00 zł

15,00 zł

bez opłat

nie dotyczy

0,5 % min. 3,00 zł

0,1 % min. 1,00 zł

0,5 % min. 3,00 zł

0,1 % min. 1,00 zł

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

5,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Lp.

1. Otw arcie i prow adzenie rachunku rozliczeniow ego (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego):

1.2.1. a) bieżącego

1.2.2. b) pomocniczego
1.2.3. c) pomocniczego dla wspólnot mieszkaniowych

15,00 zł

2. Wpłaty gotów kow e na rachunek:
2.1. 1) dokonywane w placówce Banku
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 gotów kow e z rachunku dokonyw ane w placów ce Banku:

naliczana od wpłacanej
kwoty

naliczana od wypłacanej
kwoty

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. Realizacj a przelew ów :

za każdy przelew

4.1. 1) złożone w formie papierowej:

4.1.3. c) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie SORBNET
4.1.4. d) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie Express Elixir
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

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

4.2. 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (w tym home banking):
4.2.1. a) na rachunki prowadzone w Banku
4.2.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach

1,00 zł

1,00 zł

4.2.3. c) na rachunki prowadzone w innych bankach innych, realizowane w systemie SORBNET

25,00 zł

25,00 zł

4.2.4. d) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie Express Elixir

10,00 zł

10,00 zł

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

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

1,00 zł

1,00 zł

5. Przelew y w ykonyw ane automatycznie w terminie w skazanym przez klienta (zlecenia stałe, przelew y z datą
przyszłą):
5.1. 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

5.2. 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
5.2.1. a) na rachunki prowadzone w Banku

za każdy przelew

za każdy przelew

5.2.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach innych
5.3. 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

za każdą dyspozycję

5.3.1. a) złożona w formie papierowej
5.3.2. b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
5.4. 4) odwołanie zlecenia stałego:

5,00 zł

5,00 zł

be opłat

bez opłat

za każdą dyspozycję

5.4.1. a) złożone w formie papierowej

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

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
6.2.2. b) realizacja polecenia zapłaty

2,00 zł

2,00 zł

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

bez opłaty

bez opłaty

5.4.2. b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
6. Polecenie zapłaty:

za każdą dyspozycję

6.1. 1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:

6.2.4. d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku
7. Ustanow ienie pełnomocnictw a do dysponow ania rachunkiem

za każdą dyspozycję

20,00 zł

10,00 zł

8. Zmiana karty w zorów podpisów , w tym zmiana pełnomocnictw a do dysponow ania rachunkiem

za każdą dyspozycję

20,00 zł

10,00 zł

za każde 25szt

15,00 zl

15,00 zł

jeden raz w miesiącu*)
jeden raz w miesiącu*)

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdy wyciąg

5,00 zł

5,00 zł

_______

bez opłat

bez opłat

11.1. 1) z bieżącego roku kalendarzowego

15,00 zł

15,00 zł

11.2. 2) z lat poprzednich

15,00 zł

15,00 zł

50,00 zł
( w tym VAT)

40,00 zł
(w tym VAT)

13.1.1. a) z bieżącego roku kalendarzowego

6,00 zł

6,00 zł

13.1.2. b) z lat poprzednich

6,00 zł

6,00 zł

9. Wydanie czeku gotów kow ego
10. Sporządzenie i w ysłanie w yciągu bankow ego:
10.1. 1) w formie papierowej:
10.1.1. a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek
10.1.2. b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego *) lub w innych terminach uzgodnionych z posiadaczem rachunku w
umowie rachunku.
10.1.3. c) sporządzenie dodatkowego wyciągu bankowego na wniosek klienta
10.2. 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail Klienta
11. Sporządzenie rocznego zestaw ienia obrotów na j ednym rachunku na w niosek klienta

12. Wydanie zaśw iadczenia o posiadaniu rachunku i w ysokości salda
13. Sporządzenie kopii:

za każde zestawienie

za każde zaświadczenie
za każdy dokument

13.1. 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

13.2. 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta
14. Realizacj a tytułu w ykonaw czego oraz dokumentu maj ącego moc takiego dokumentu
15. Za przygotow anie gotów ki na poczet w ypłaty z rachunku (w kw ocie w ymagaj ącej aw izow ania, zgodnie z
regulaminem prow adzenia rachunku):
16. Za sporządzenie i w ysłanie (listem poleconym) monitu z pow odu przekroczenia salda
17. Działania Banku podj ęte w celu odzyskania kw oty transakcj i w ykonanej niepraw idłow o z pow odu podania
przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankow ego odbiorcy
18. Usługa płatności masow ych:

2,00 zł

2,00 zł

za każdą dyspozycję

25,00 zł

25,00 zł

naliczana od kwoty do
wypłaty

bez opłat

bez opłat

za każdy monit

15,00 zł

15,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

18.1. 1) oplata aktywacyjna w ramach internet banking dla firm

za każdą dyspozycję

70,00 zł

70,00 zł

18.2. 2) instalacja i konfiguracja systemu interent-banking i usługi płatności masowe w siedzibie klienta

za każdą dyspozycję

100,00 zł
(w tym VAT)

100,00 zł
(w tym VAT)

18.3. 3) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny

za każdą wpłatę, pobierana indywidualnie ustalana
indywidualnie
zbiorczo raz dziennie
z klientem
ustalana z klientem

Rozdział 1a. Obsługa rachunków rozliczeniow ych - Rachunek VAT 2)
Tryb pobierania
opłaty/prowizji

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1.1. 1) otwarcie rachunku

--------------

bez opłat

1.2. 2) prowadzenie rachunku

--------------

bez opłat

za każde zaświadczenie

45,00 zł (w tym VAT)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Lp.

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:

2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
3. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT na wniosek klienta

za każde zestawienie

3.1. 1) z bieżącego roku kalendarzowego

20,00 zł
20,00 zł + 5,00 zł za
każdy poprzedni rok

3.2. 2) z lat poprzednich
4. Sporządzenie kopii:

za każdy dokument

4.1. 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
4.1.1. a) z bieżącego roku kalendarzowego

10,00 zł
10,00 zł + 5,00 zł za
każdy poprzedni rok

4.1.2. b) z lat poprzednich
4.2. 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
4.2.1. a) klient określi datę dokonania operacji

10,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji

15,00 zł

4.3. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

bez opłat

--------------

Uwaga:
1)

wszy stkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT,

2) opłaty za realizację dy spozy cji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wy sokość opłat jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego dla którego
prowadzony jest rachunek VAT.”

Dział II. Usługi dla Klientów instytucjonalnych
Rozdział 2. Rachunki lokat terminow ych

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Lp.

Stawka obowiązująca

Tryb pobierania
opłaty/prowizji

Przedsiębiorcy

Rolnicy

1. Otw arcie rachunku lokaty terminow ej

_____

bez opłat

bez opłat

2. Prow adzenie rachunku lokaty terminow ej

_____

bez opłat

bez opłat

3. Wpłaty gotów kow e na rachunek

_____

bez opłat

bez opłat

4. Wypłaty gotów kow e z rachunku

_____

bez opłat

bez opłat

5. Realizacj a przelew ów :
5.1. 1) na rachunki prowadzone w Banku

za każdy przelew
bez opłat

bez opłat

5.2. 2) na rachunki prowadzone w innych bankach

4,00 zł

4,00 zł

5.3. 3) na rachunki realizowane w innych bankach, realizowane w systemie SORBNET

25,00 zł

25,00 zł

za każde zaświadczenie

45,00 zł
(w tym VAT)

45,00 zł
(w tym VAT)

_______

10,00 zl

10,00 zł

8. Realizacj a tytułu w ykonaw czego oraz dokumentu maj ącego taką moc takiego dokumentu

za każdą dyspozycję

25,00 zł

25,00 zł

9. Ustanow ienie blokady na rachunku lokaty terminow ej

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

za każde zestawienie

6,00 zł

6,00 zł

6. Wydanie zaśw iadczenia stw ierdzaj ącego posiadanie rachunku oraz w ysokość salda
7. Ustanow ienie albo zmiana pełnomocnictw a do dysponow ania rachunkiem lokaty terminow ej

10. Sporządzenie na w niosek klienta rocznego zestaw ienia obrotów na j ednym rachunku lokaty terminow ej

Dział II. Usługi dla Klientów instytucjonalnych
Rozdział 3. Usługi bankow ości elektronicznej
Stawka obowiązujaca
Tryb pobierania
opłaty/prowizji

Przedsiębiorcy i
pozostali klienci
insty tucjonalni

Rolnicy

miesięcznie

1,00 zł

1,00 zł

kwartalnie

0,35 zł

0,35 zł

bez opłat

bez opłat

jednorazowo

115,00 zł

115,00 zł

jednorazowo

115,00 zł

115,00 zł

jednorazowo

115,00 zł

115,00 zł

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

Wyszczególnienie czynności

Lp.

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:
1.1. 1) kanału www
1.2. 2) serwisu SMS:
1.2.1. b) SMS-y wysyłane automatycznie
- powiadomienie o wysokości salda na rachunku ( od poniedziałku do piątku)
2. Opłata za przekazyw anie haseł SMS
3. Opłata za użytkow anie tokena:
3.1. 1) wydanie pierwszego tokena wraz z certyfikatem
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)

3.3. 3) wydanie tokena w miesjce utraconego, uszkodzonego przez klienta
5. Przesłanie środków identyfikacj i elektronicznej do klienta:

za każdy token:

za każdą przesyłkę

6. Opłata za odblokow anie dostępu do Internet-Banking

za każde odblokowanie

5,00 zł

5,00 zł

7. Wydanie now ego hasła dostępu do Internet-Banking

za każde hasło

5,00 zł

5,00 zł

8. Potw ierdzenie przez Bank na w niosek 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 4. Karty płatnicze
Karty w ydane do rachunku bieżącego lub pom ocniczego (debetow e z funkcją zbliżeniow ą)
Stawak obowiązująca
Tryb pobierania
opłat/prowizji

MasterCard Business
MasterCard Business
PayPass

Visa Business
Visa Business Electon
payWavy oraz kart
wznowionych w ich
miejsce

miesięcznie

bez opłat

bez opłat

2.1. 1) pierwszej karty

bez opłat

bez opłat

2.2. 2) karty dla osoby wskazanej

20,00 zl

20,00 zł

2.3. 3) duplikatu karty w miejsce uszkodzonej

30,00 zł

30,00 zł

2.4. 4) nowej karty w miejsce utraconej

40,00 zł

40,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Lp.

1. Użytkow anie karty

za każdą kartę

2. Wydanie:

za każda kartę

3. Wznow ienie karty do rachunku
4. Opłata za w ypłatę gotów ki:
4.1. 1) w bankomatach SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych
4.2. 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) (Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS)

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

4.3. 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

3% min.5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min.10,00 zł

3% min.10,00 zł

4% min.10,00 zł

4% min.10,00 zł

naliczana od
wypłacanej kwoty

3% min.5,00 zł

3% min.5,00 zł

6. Wypłata gotów ki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

1,50 zł

1,50 zł

7. Wydanie now ego numeru PIN

za każdy numer PIN

6,00 zł

6,00 zł

8. Zmiana PIN w bankomatach:

za każdą zmianę

8.1. 1) banków SGB

4,50 zł

6,00 zł

8.2. 2) innych, niż wskazane w pkt 1

7,00 zł

7,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

5,00 zł
(opłata wg taryfy SGBBank-u SA)

5,00 zł
(opłata wg taryfy SGBBank-u SA)

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminalu POS) (Pod warunkiem, że placówka udostępnia
usługę wypłat w POS)
4.5. 5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG tj. państwo członkowskie Unii Europejskiej
albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim
5. Transgraniczna transakcj a płatnicza przy uzyciu karty debetow ej do płatności gotów kow ych (na terytorium innego
państw a członkow skiego EOG tj . państw o członkow skie Unii Europej skiej albo państw o członkow skie
Europej skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umow y o Europej skim Obszarze Gospodarczym)
4.4.

9. Spraw dzenie salda rachunku w bankomatach:

naliczana od
wypłacanej kwoty

za każde sprawdzenie

9.1. 1) banków SGB
9.2. 2) w bankomatach banków obcych
10. Zestaw ienie transakcj i przesyłane do klienta

miesięcznie

11. Przesłanie ponow nego zestaw ienia transakcj i na życzenie klienta
12. Ekspresow e przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych)
13. Transakcj e bezgotów kow e

14. Opłata za przew alutow anie i rozliczenie transakcj i dokonaej w w alucie innej niż PLN

15. Zmiana limitu operaj i bezgotów kow ych lub w ypłat gotów ki

za każde zestawienie

5,00 zł

5,00 zł

za każdą przesyłkę

60,00 zł

60,00 zł

______

bez opłat

bez opłat

naliczana od kwoty
transkacji, pobierana w
dniu rozliczenia
operacji

bez opłat

3%

za każdą zmianę

5,00 zł

5,00 zł

Karty przedpłacone zbliżeniow e
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wydanie karty i numeru PIN

Tryb pobierania opłaty

Staw ka obow iązująca
Mastercard

za każdą kartę

25,00 zł 14)

za każdą zmianę

4,50 zł

2. Zmiana PIN w bankomatach:
2.1. 1) sieci SGB
2.2. 2) innych, niż wskazane w pkt 1

7,00 zł
za każdy numer PIN

3. Wydanie now ego numeru PIN
4. Opłata za w ypłatę gotów ki:
4.1. 1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
4.2. 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) (Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat POS)

6,00 zł

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

bez opłat
5,00 zł

4.3. 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

5,00 zł

4.4. 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) ( Pod warunkiem, że placówka udostępnia
usługę wypłat w POS)
4.5. 5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG tj. państwo członkowskie Unii Europejskiej
albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym)

3% min.10,00 zł
naliczana od
wypłacanej kwoty

3% min. 4,50 zł

Instrum ent płatniczy BLIK
Tryb pobierania opłaty

Płatności mobilne BLIK

1. Aktyw acj a BLIK

Wyszczególnienie

jednorazowo

0,00 zł

2. Użytkow anie BLIK

miesięcznie

0,00 zł

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,00 zł

Lp.

3. Opłata za w ypłate gotów ki
3.1. 1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych
(Uwaga: po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank)
3.2. 2) w bankamatach innych, niż wymienione w pkt 1
3.3. 3) w bankomatach za granicą
4. Wypłata gotów ki w ramach usługi cash back

5. Kraj ow a transakcj a płatnicza
6. Zmiana limitu transakcyj nego

0,00 zł
nie dotyczy

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdą transakcję,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdą zmianę limitu

0,00 zł

bez opłat
bez opłat

Dział II. Usługi dla Klientów instytucjonalnych
Rozdział 5. Kredyty i pożyczki
Wyszczególnienie czynności

Lp.

Tryb pobierania opłaty/prowizji

Stawka obowiązująca

1. Prow izj a przygotow aw cza
1.1. 1) kredyty na działalność gospodarczą/rolniczą:
1.1.1. a) do 12 miesięcy
1.1.2. b) powyżej 12 miesięcy
1.2. 2) kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR

naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty
odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych) lub
kwoty zwiększenia kredytu, płatna jednorazowo przed
lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

1.3. 3) "AGRA"

od 0,1 % do 5,0 %
do 2% lub na warunkach
określonych w umowie z ARiMR
2%

1.4. kredyty dla wspólnot mieszkaniowych
1.4.1. 1) inwestycyjne
1.4.2. 2) pozostałe cele
1.5.

od 0,1 % do 4,0 %

naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty
odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych) lub
kwoty zwiększenia kredytu, płatna jednorazowo przed lub
przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

kredyty dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ale posiadających
zdolność prawną

2. Prowizja za odnowienie limitu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym

3. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki

od 0,1% do 3,0%
od 0,1% do 3,0%
od 0,1% do 4,0%

naliczana od kwoty przyznanego limitu kredytu, płatna
jednorazowo rocznie za każde odnowienie limitu na
kolejny rok obowiązywania umowy kredytowej

od 0,1 % do 3,0 %

naliczana od kwoty prolongowanej

od 0,1% do 1,0%
nie mniej niż 30,00 zł

naliczana od kwoty długu

od 0,2% do 1,0 %

naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty

od 0,1% do 1,0 %
nie mniej niż 50,00 zł

6. Dyskonto w eksla

za każdy weksel

20,00 zł

7. Inkaso w eksla

za każdy weksel

20,00 zł

za każde zgłoszenie

20,00 zł

4. Za rozpatrzenie w niosku o przej ęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej
5. Za zmianę w arunków umow y kredytow ej /pożyczki, z w yj ątkiem prolongaty

8. Za zgłoszenie w eksla do protestu w razie niezapłacenia
9. Za w ydanie klientom (na ich w niosek) zaśw iadczenia stw ierdzaj ącego w ysokość zadłużenia z tytułu
kredytów bankow ych i innych zobow iązań oraz zaśw iadczenia, że klient nie figuruj e j ako dłużnik:

za każdy egzemplarz zaświadczenia

9.1. 1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą

40,00 zł (w tym VAT)

9.2. 2) dla podmiotów gospodarczych

70,00 zł (w tym VAT)

10. Za w ydanie opinii bankow ej o kliencie na j ego w niosek (w zależności od stopnia złożoności):

za każdą opinię

10.1. 1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą

40,00 zł (w tym VAT)

10.2. 2) dla podmiotów gospodarczych

70,00 zł (w tym VAT)

11. Za w ydanie promesy kredytow ej

za każdą promesę

od 100,00 zł do 500,00 zł

12. Za w ydanie duplikatu umow y kredytow ej /pożyczki

za każdy duplikat

20,00 zł (w tym VAT)

13. Za w ydanie dokumentu zw alniaj ącego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastaw u rej estrow ego lub
przew łaszczenia:

za każdy dokument

13.1. 1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą

40,00 zł

13.2. 2) dla podmiotów gospodarczych

60,00 zł

14. Za w ysłanie monitu/ upomnienia
15. Za w ysłanie w ezw ania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu
16. Za rozpatrzenie w niosku o bezciężarow e odłączenie części nieruchomości:

za każdy egzemplarz monitu/ upomnienia

15,00 zł

za każde wezwanie

15,00 zł

za każdy wniosek

16.1. 1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą

50,00 zł

16.2. 2) dla podmiotów gospodarczych

70,00 zł

Rozdział 6. Gw arancje, poręczenia, regw arancje, aw ale
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Lp.

Tryb pobierania opłaty/prowizji

Stawka obowiązująca

od 1,0 % do 7,0 %

od 1,00 % do 5,0 %

1.

Prow izj a za w ystaw ienie

za rozpatrzenie zlecenia udzielenia limitu, wystawienia
gwarancji,regwarancji, poręczenia, promesy wystawienia
gwarancji/regwarancji, naliczana od kwoty
wnioskowanej, naliczana i płatna z góry w pierwszym
dniu okresu prowizyjnego.

2.

Z tytułu zmiany w arunków gw arancj i, poręczenia, regw arancj i

za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji,
poręczenia, regwarancji

Dział II. Usługi dla Klientów instytucjonalnych
Rozdział 7. Ubezpieczenia
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

1. Ubezpieczenia posiadacza/użytkow nika karty płatniczej

Staw ka obow iązująca
karty debetowe

1.1. 1) Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów
zakupionych przy użyciu karty płatniczej:
1.1.1. a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł)

1,45 zł
2,55 zł

1.1.2. b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)
1.2. 2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
1.2.1. a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł)

miesięcznie

1.2.2. b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł)

1,05 zł
2,95 zł

1.3. 3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
1.3.1. a) Wariant Classic

2,05 zł

1.3.2. b) Wariant Gold
Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny
Podróżnik"
2. Ubezpieczenie na życie - ŻYCIE KOMFORT - produkt w ofercie od 1.11.2015r .

4,75 zł

2.1. 1) śmierć Ubezpieczonego
2.2. 2) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy
2.3. 3) poważne zachorowanie Ubezpieczonego
dodatkowo :
2.3.1. a) śmierć dziecka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

jednorazowo, rocznie, kwartalnie,
miesięcznie

wartość składki ustalana jest na
podstawie indywidualnej oceny ryzyka
przez Ubezpieczyciela

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na
podstawie indywidualnej oceny ryzyka
Ubezpieczyciela
1 rata – zniżka składki (– 5%)

2.3.2. b) śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
2.3.3. c) utrata pracy
2.3.4. d) śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie
2.3.5. e) śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy rolniczej
3. Ubezpieczenie CONCORDIA FIRMA - produkt w ofercie od 1.11.2015r.
3.1. 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
3.2. 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
3.3. 3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
3.4. 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
dostępne w wariantach: BASIC, STANDARD, PREMIUM
4. Ubezpieczenie AGRO EKSPERT - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.
4.1. 1) AGRO-CASCO

wartość składki ustalana jest na
podstawie indywidualnej oceny ryzyka
Ubezpieczyciela

4.2. 2) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
4.3. 3) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
4.4. 4) OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

jednorazowo, ratalnie

1 rata - wartość składki wg taryfy
standardowej

4.5. 5) OC z tytułu wykonywania Usług międzysąsiedzkich

2 raty – zwyżka składki (+5%)

4.6. 6) ochrona prawna

4 raty – zwyżka składki (+10%)

dostępne w wariantach: BASIC, STANDARD, PREMIUM, OCK
5. Ubezpieczenie CONCORDIA AGRO - produkt w ofercie od 1.11.2015r.
5.1. 1) obowiązkowe OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
5.2. 2) obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
5.3. 3) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na
podstawie indywidualnej oceny ryzyka
Ubezpieczyciela
1 rata - wartość składki wg taryfy
standardowej

5.4. 4) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,

2 raty – zwyżka składki (+5%)

5.5. 5) ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

4 raty – zwyżka składki (+10%)

5.6. 6) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
5.7. 7) ubezpieczenie Agro Dom
6. Ubezpieczenie: Roboty budow lano - m ontażow e
6.1. 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losow ych

jednorazowo, ratalnie

6.2. 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z w łamaniem i rabunku

wartość składki ustalana jest na
podstawie indywidualnej oceny ryzyka
Ubezpieczyciela

7. Ubezpieczenie Concordia Auto
7.1. 1) Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
7.2. 2) Auto Casco,
jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na
podstawie indywidualnej oceny ryzyka
Ubezpieczyciela

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na
podstawie indywidualnej oceny ryzyka
Ubezpieczyciela

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na
podstawie indywidualnej oceny ryzyka
Ubezpieczyciela

7.3. 3) Auto Assistance,
7.4. 4) Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów,
7.5. 5) Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe na terytorium państw będących członkami Systemu Zielonej Karty,
7.6. 6) Ochrona Prawna.
8. Ubezpieczenia upraw rolnych
8.1. 1) Upraw y tradycyj ne:
8.1.1. a) w zbożach, rzepaku, rzepiku i kukurydzy przeznaczonej na ziarno: ziarna lub nasiona;
8.1.2. b) w kukurydzy przeznaczonej na paszę: kolby i nadziemne części rośliny,
8.1.3. c) w burakach cukrowych: korzeń buraka,
8.1.4. d) w ziemniakach: bulwy,
8.1.5. e) w roślinach strączkowych: nasiona.
8.2. 2) Upraw y specj alne:
8.2.1. a) w warzywach gruntowych: części warzyw Gruntowych przeznaczone do konsumpcji,
8.2.2. b) w owocach ziarnkowych: owoce.
8.3. 3) Pozostałe upraw y:
8.3.1. a) w burakach pastewnych: korzeń,
8.3.2. b) w roślinach oleistych innych niż rzepak i rzepik: ziarna lub nasiona,
8.3.3. c) w facelii: nasiona,
8.3.4. d) w roślinach prosa: ziarno
9. Ubezpieczenie Concordia Produkcj a zw ierzęca
9.1. 1) Ubezpieczenie w wariancie Podstawowym obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:
9.1.1.

a) awaria urządzeń wentylacyjnych, przepięcia w instalacji elektrycznej, przerwy w dopływie prądu, przegrzanie, zatrucie stada, panika stada

9.1.2. b) wystąpienie chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu,
9.2. 2) Ubezpieczenie w wariancie Pełnym obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:

jednorazowo, rocznie, kwartalnie,
miesięcznie

wartość składki ustalana jest na
podstawie indywidualnej oceny ryzyka
Ubezpieczyciela

9.2.1. a) awaria urządzeń wentylacyjnych, przepięcia w instalacji elektrycznej, przerwy w dopływie prądu, przegrzanie, zatrucie stada, panika stada
9.2.2. b) wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu;
9.2.3. c) wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt.
10. Ubezpieczenie zw ierząt gospodarskich
10.1.

1) ubezpieczenie zwierząt od ryzyka wystąpienia huraganu, powódzi, deszczu nawalnego, gradu, piorunu, obsunięcie się ziemi, lawiny

10.2. 2) ubezpieczenie zwierząt od ryzyka uboju z konieczności, który jest następstwem w/w zdarzenia.

jednorazowo, rocznie, kwartalnie,
miesięcznie

wartość składki ustalana jest na
podstawie indywidualnej oceny ryzyka
Ubezpieczyciela

Dział III. Pozostałe opłaty
Rozdział 1. Wpłaty i w ypłaty gotów kow e
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłat/prowizji

Stawka obowiązująca

naliczana od wpłacanej kwoty

0,5 % min. 4,50 zł

1.2.1. a) realizowane w systemie SORBNET

za każdą wpłatę

25,00 zł

1.2.2. b) realizowane w systemie Express Elixir

za każdą wpłatę

10,00 zł

za każdą wpłatę

bez opłat

2. Wypłaty z konta "Zlecenia do wypłaty" Uwaga: opłatę pobiera się od osoby podejmującej gotówkę

naliczana od wypłacanej kwoty

0,5 % min. 10,00 zł

3. Wymiana bilonu na banknoty i odwrotnie Uwaga: od klientów nie posiadających rachunku w Banku

od kwoty wymiany

0,5 % min. 3,00 zł

Tryb pobierania opłaty/prowizji

Stawka obowiązująca

po wykonaniu operacji

20,00 zł

Lp.

1. Wpłaty gotów kow e:
1.1. 1) na rachunki prowadzone w Banku

bez prowizji

1.2. 2) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż wskazane w pkt 1

1.3.

3) na rzecz poszkodowanych oraz organizacji pożytku publicznego i organizacji społecznych prowadzących zbiórki z tego tytułu w
wynkiu żywiołów i zdarzeń losowych

Rozdział 2. Przechow yw anie przedm iotów i papierów w artościow ych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Lp.

1. Przyj ęcie depozytu do przechow ania: klucze, papiery w artościow e (w tym bony oszczędnościow e, akcj e i obligacj e itp.)
2. Przechow yw anie depozytu
Uwaga: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu, np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy
celne, zabezpieczenie kredytu.
3. Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzw iczek w rzutow ych skarbca nocnego, za w orek do pieniędzy, kopertę
bezpieczną

miesięcznie

20,00 zł

jednorazowo za każdy portfel
wraz z kluczem

35,00 zł (w tym VAT)

Tryb pobierania opłaty/prowizji

Stawka obowiązująca

Za przygotow anie, sporządzenie i przekazanie informacj i stanow iących taj emnicę bankow ą osobom, organom i instytucj om
upraw nionym na podstaw ie art.105 ust. 1 pkt 1, 1a i 1b ustaw y z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Praw o bankow e

___________

bez opłat

Za przygotow anie, sporządzenie i przekazanie informacj i stanow iących taj emnicę bankow ą (sądom za poszukiwanie rachunków
2. bankowych w sprawach cywilnych o podział majątku wspólnego małżonków oraz o spadek; organom skarbowym; osobom fizycznym
dysponującym postanowieniem sądu o nabyciu spadku po osobie, na której nazwisko poszukuje się rachunku)

__________

bez opłat

za każdą informację

20,00 zł

za każdą przesyłkę

opłata równa najniższej opłacie za list
polecony z potwierdzeniem odbioru,
zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej

Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankow e
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Lp.

1.

3.

Za informacj ę zbiorczą udostępniooną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł
praw ny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabyw ców spadku w rozumieniu art.. 1052 k.c.

4. Za przesłanie informacj i zbioerczej do klienta, o którym mow a w pkt 3
Za udzielenie organom egzekucyj nym infomcj i dotyczących stanu maj ątkow ego dłużnika lub umożliw iaj ących identyfikacj ę
składników maj ątku dłużnika (nie stosuj e się w spraw ach o egzekucj ę lub w ykonanie postanow ienia o udzieleniu
5. zabezpieczenia św iadczeń alimentacyj nych lub rent maj ąych charakter alimentów oraz w spraw ach o egzekucj ę lub
w ykonanie zabezpieczenia roszczenia niezw iązanego z w ykonyw aniem działalności gospodarczej w szczętych na w niosek
Skarbu Państw a, w tym na polecenie sądu lub prokuratora).

za pierwszą stronę tekstu

5.1. 1) za udzielenie informacji przetworzonej w postaci papierowej

20,00 zł

5.2. 2) za udzielenie informacji przetworzonej w postaci elektornicznej

10,00 zł

5.3. 3) za udzielenie nieprzetworzonej informacji w postaci papierowej

10,00 zł

5.4. 4) za udzielenie nieprzetworzonej informacji w postaci elektoricznej albo przetworzonej w sposób zautomatyzowany

5,00 zł

5.5. 5) za udzielenie informacji, która zawiera tabele sporządzone przez Bank

40,00 zł

6) za udzielenie informacji o danych adresowych, numerze lub historii rachunku bankowego, miejscu zatrudnienia dłużnika, wysokości
wynagrodzenia, która polega na wygenerowaniu danych z systemu komputerowego, udostępnionych w postaci papierowej

10,00 zł

7) za udzielenie informacji o danych adresowych, numerze lub historii rachunku bankowego, miejscu zatrudnienia dłużnika, wysokości
5.7.
wynagordzenia, która polega na wygenerowaniu danych z systemu komputerowego, udostępnionych w postaci elektornicznej

5,00 zł

5.6.

Uwaga: Wynagrodzenie za drugą i każdą kolejną stronę tekstu wynosi 5 złotych. Wynagrodzenie łącznie nie może być wyższe niż 45
złotych.

6. Korzystanie z w rzutni nocnej (usługa oferow ania klientom instytucj onalnym)

naliczana od wpłacanej kwoty

do 0,3 %

7.1. 1) dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług Banku

za każde zastrzeżenie

bez opłat

7.2. 2) dokumentu tożsamości osoby innej, niż w pkt 1

za każde zastrzeżenie

10,00 zł

7. Za zastrzeżenie:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Bytowie

