Bank Spółdzielczy w Bytowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa

Taryfa prowizji i opłat
Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych
Rozdział 5. Karty płatnicze
Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym podstawowego rachunku płatniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową)
Podstawowy
rachunek
płatniczy

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Wyszczególnienie czynności

Lp.

Tryb pobierania
opłaty/prowizji

Maestrcard
(w tym młodzieżowe)
(stawki
obowiązują również dla kart
wydanych pod nazwami
MasterCard Debit, MasterCard
Debit PayPas)

Visa
Visa "młodzieżowa"

mobilna Visa
(po udostępnieniu usługi)

Mastercard do:
„Konta za
złotówkę”

Mastercard

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.1. 1) posiadacza rachunku

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

0,00 zl

0,00 zł

2.2. 2) współposiadacza rachunku

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

0,00 zl

0,00 zł

2.3. 3) osoby wskazanej

20,00 zł

20,00 zł

nie dotyczy

0,00 zl

0,00 zl

za każdą kartę

15,00 zł

15,00 zl

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

za każdą kartę

20,00 zł

20,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

za każdą zmianę

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

0,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

bez opłat

1. Obsługa karty płatniczej debetowej
2. Wydanie karty dla:

3.

Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi,
współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej

4. Wydanie karty płatniczej w miejsce uszkodzonej, utraconej
5.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na
wniosek klienta

miesięcznie
za każdą kartę

6. Wypłata gotówki:

6.1.

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków
spółdzielczych

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

za każda wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

5,00 zł

2% min. 5,00 zł

5,00 zł

3,00 zł

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

3 % min. 4,50 zł

2 % min.4,50 zł

3 % min. 4,50 zł

3 % min. 4,50 zł

bez opłat

3 % min. 10,00 zł

3 % min.10,00 zł

3 % min. 10,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

za każda wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

1,30 zł

1,30 zł

1,30 zł

1,30 zł

nie dotyczy

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

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

5,00 zł

2% min. 5,00 zł

5,00 zl

0,00 zł

0,00 zł

8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każda wypłatę
pobierana w dniu
rolziczenia operacji

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

za każdy PIN

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

0,00 zł

10.1. 1) sieci SGB

4,50 zł

3,50 zł

nie dotyczy

4,50 zł

0,00 zł

10.2. 2) innych niż wskazane w pkt 1

7,00 zł

7,00 zł

nie dotyczy

7,00 zł

nie dotyczy

11.1. 1) sieci SGB

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zl

11.2. 2) innych niż wskazane w pkt 1

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

miesięcznie

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zl

za każdą przesyłkę

45,00 zł

45,00 zł

nie dotyczy

45,00 zł

45,00 zł

14.1. 1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

14.2. 2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

nie dotyczy

6.3. 3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 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)
6.6. 6) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich
EOG tj. państw Unii Europejskiej albo państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strona umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym)

9. Wydanie nowego numeru PIN
10. Zmiana PIN w bankomatach:

11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
13.

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

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

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

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

14. Transakcja bezgotówkowa:

3) trnasgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej
14.3. do płatności bezgotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej
15.
niż PLN

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana
w dniu rozliczenia
operacji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez opłat

3%

3%

bez opłat

bez opłat

Karty przedpłacone
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Lp.

Tryb pobierania opłaty

karta bez funkcji zbliżeniowej:
Mastercard

1.

Wydanie karty płatniczej i numeru PIN

za każdą kartę

25,00 zł

2.

Zasilenie rachunku karty

-

bez opłat

3.

Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty

-

30,00 zł

4.

Zastrzeżenie karty

-

bez opłat

5.

Wydanie nowego numeru PIN

6.

Obsługa karty debetowej

7.

Zmiana PIN w bankomatach:

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

8.

Wypłata gotówki:

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)

8.5.

8.6.

9.

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

bez opłat
1,50 zł
1,30 zł

naliczana od
wypłaconej kwoty

3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich
EOG tj. państwo członkowskie Unii Eurpoejskiej albo państwo
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym)

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

1,30 zł

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

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

3% min. 4,50 zł

bez opłat

10.

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

-

bez prowizji

Instrument płatniczy BLIK
Tryb pobierania opłaty

Płatności mobilne BLIK

1. Aktywacja BLIK

Wyszczególnienie

jednorazowo

0,00 zł

2. Użytkowanie BLIK

miesięcznie

0,00 zł

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,00 zł

Lp.

3. Opłata za wypłate gotówki
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

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,00 zł

5. Krajowa transakcja płatnicza

za każdą transakcję,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

bez opłat

6. Zmiana limitu transakcyjnego

za każdą zmianę
limitu

bez opłat

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

