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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy   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 przez Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy”. 

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), Teleserwi i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy, 

2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 

3) Bank  - Zachodniopomorski Banku Spółdzielczy,  

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

5) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu, którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, hasło SMS. 

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 

4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5  grosza włącznie zaokrągla się do pełnego 

grosza w górę.  

5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 

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

7. 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. 

8. 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. 

9. Opłata cykliczna, o której mowa w ust. 8 pkt 2), pobierana jest na koniec każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów 

indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez ZBS . 

10. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu: 

1) Impuls - przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia, karta młodzieżowa do tego pakietu wydawana jest do 26 roku życia, 

2) PRP – podstawowy rachunek płatniczy, 

3) Priorytet – przeznaczony dla wszystkich klientów indywidualnych, 

4) Senior - przeznaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia. 
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11. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 

1) Konto dla firmy - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, działalność  zarobkową na własny rachunek oraz wspólników spółek cywilnych, 

2) Konto Agro plus  - dla osób prowadzących gospodarstwa rolne, 

3) Konto dla biznesu - dla pozostałych podmiotów instytucjonalnych innych niż w pkt 1) i 2).  

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 Zachodniopomorskiego 

Banku Spółdzielczego. 

15. Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w taryfie w przypadku wydania decyzji, rekomendacji, zalecenia, stanowiska, orzeczenia lub innego dokumentu przez Komisję 

Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub inne właściwe urzędy lub organy administracji publicznej, 

określającego zasady świadczenia przez Bank usług lub określającego zasady korzystania z tych usług przez posiadacza rachunku w ramach zawartej z nim umowy, powodujących wzrost 

ponoszonych przez Bank kosztów świadczenia tych usług 

16. Bank nie pobiera opłaty za prowadzenie rachunku klientów indywidualnych i instytucjonalnych w przypadku braku obrotów  na rachunku w danym miesiącu z wyłączeniem  operacji  

dopisania odsetek.   

17. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taryfa Prowizji i Opłat 

  7   

SGB

Spółdzielcza Grupa Bankowa

  

Dział I   Taryfa opłat i prowizji za usługi bankowe w PLN w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym        

 Rozdział I. Usługi dla klientów indywidualnych 

 

Podrozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowy rachunek płatniczy (PRP) 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 

 
       STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

  Impuls 
Podstawowy 
Rachunek Płatniczy 
(PRP) 

Priorytet Senior 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego: 
miesięcznie  bez opłat 

 
bez opłat  6,00 zł  1,00 zł 

  

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

4. Polecenie przelewu: 
 

za każdy przelew   
 

 
 
 

bez opłat  
 

1,00 zł 1) 

 
        1,00 zł 

5,00 zł 1 

  
 

 
bez opłat 

0,60 zł 1) 

 
 

5,00 zł 1) 

 
 

30,00 zł1) 

 

10,00 zł1) 

 
 
 

 
bez opłat   

pięć dyspozycji w 
miesiącu kalendarzowym 
bez opłat, każda kolejna 

2,90 zł 
 

1,00 zł 
 

5,00 zł 
 
 
  
 

bez opłat 
pięć dyspozycji w 

miesiącu kalendarzowym 
bez opłat, każda kolejna 

0,60 zł 
 

5,00 zł 
 
 

30,00 zł 
 

10,00 zł 
  

 
 

 
 
 

bez opłat  
 

2,90 zł 
 

1,00 zł 
 

5,00 zł 
 
  
 
 
 

bez opłat 
0,60 zł 

 
 

5,00 zł 
 

 
30,00 zł 

 
10,00 zł 

 
 
 

 
 

bez opłat  
 

1,50 zł 
 

1,00 zł 
 

5,00 zł 
 
 
 
  
 

bez opłat 
0,60 zł 

 
 

5,00 zł 
 

 
30,00 zł 

 
10,00 zł 

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:  

  a) złożonych w formie papierowej: 
 

 - na rachunki prowadzone w Banku, 
 

     - na rachunki prowadzone w bankach innych, 
  

 - wypełnienie druku przelewu na zlecenie klienta wraz z wydrukiem (opłata jest           
niezależna od opłaty za przelew), 

 
     - natychmiastowych na rachunki prowadzone w bankach innych (Expres Elixir), 
 
 
 

  

  

 
  

  
  

  b) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej / mobilnej: 

   - na rachunki prowadzone w Banku   

  
 

  
2) 

 - na rachunki prowadzone w bankach innych,  

  
  
  
  
  

       
 
     - natychmiastowych na rachunki prowadzone w bankach innych (Expres Elixir) 

  
realizowanych w systemie SORBNET  
 
w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 
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5. 
Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie 
stałe, przelew z datą przyszłą): 

   
 

  

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

  a) na rachunki prowadzone w Banku,   bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

  
b) na rachunki prowadzone w bankach innych,  
 

  2,00 zł 1) 

pięć dyspozycji w 
miesiącu kalendarzowym 
bez opłat, każda kolejna 

3,00 zł 

3,00 zł 2,00 zł 

2) 
realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej / 
mobilnej: 

za każdy przelew  
 

  

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

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych,    0,60 zł 1) 

 
pięć dyspozycji w 

miesiącu kalendarzowym 
bez opłat, każda kolejna 

0,60 zł 

0,60 zł 0,60 zł 

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

  a) złożona w formie papierowej   1,00 zł bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 

 
  

4) 

  

b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej /mobilnej   bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

odwołanie zlecenia stałego: 
a) złożone w formie papierowej 

za każdą dyspozycję 
  

 
2,00 zł 

 
 

bez opłat 
 

2,00 zł 

 
 

2,00 zł 

  

    6. 
 

Polecenie zapłaty:  
za każdą dyspozycję 

    

      1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty   2,00 zł bez opłat  5,00 zł 0,00 zł 

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika   1,00 zł bez opłat  2,00 zł 1,00 zł 

3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści 

zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2) 

  5,00 zł bez opłat  5,00 zł 2,00 zł 

7.  

Dyspozycja posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 

 śmierci: 3) 

a) przyjęcie dyspozycji 
b) zmiana dyspozycji 
c) odwołanie dyspozycji  

za każdą dyspozycję 

 
 

bez opłat 
15,00 zł 
15,00 zł 

 
 

bez opłat 
bez opłat 
bez opłat 

 
 

bez opłat 
15,00 zł 
15,00 zł 

 
 

bez opłat 
15,00 zł 
15,00 zł 

8. Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (przy założeniu konta) za każdą dyspozycję bez opłat 

 
bez opłat bez opłat bez opłat 

9. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  za każdą dyspozycję 10,00 zł 
 

bez opłat  10,00 zł 10,00 zł 

10. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: -     

1) w formie papierowej raz w miesiącu:       

  - sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej rachunek   bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta   bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

11. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: 
 

za każde zestawienie 
 

 
  

1) z bieżącego roku kalendarzowego  10,00 zł bez opłat 20,00 zł 10,00 zł 

2) Z każdego poprzedniego roku  
15,00 zł + po 5,00 

zł za każdy 
poprzedni rok 

 
bez opłat 

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

rok 

15,00 zł + po 5,00 zł 
za każdy poprzedni 

rok 
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12. 

Sporządzenie kopii:  
 

za każdy dokument 
 

 
  

pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta:       

a) gdy klient określa datę wykonania operacji   10,00 zł bez opłat 10,00 zł 10,00 zł 

b) gdy klient nie określa daty wykonania operacji   20,00 zł 

 
bez opłat 20,00 zł 20,00 zł 

13. 
Wydanie zaświadczenia: 
a) o posiadaniu rachunku , 
b) o posiadaniu rachunku wraz z  obrotami  i  saldem 

za każde 
zaświadczenie 

 
15,00 zł 
30,00 zł 

 
bez opłat 
bez opłat 

 
15,00 zł 
30,00 zł 

 
15,00 zł 
30,00 zł 

14. Realizacja dyspozycji spadkobierców4) 
od każdego 

spadkobiercy 
15,00 zł  

 
bez opłat 

15,00 zł 15,00 zł 

15. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 2,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 2,00 zł 

16. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 3) za każdą dyspozycję 20,00 zł bez opłat 20,00 zł 20,00 zł 

17. 
Działania ZBS  podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo 
z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku 
bankowego odbiorcy 

za każdą dyspozycję 

25,00 zł. jednak 
nie 

 więcej niż 50% 
kwoty transakcji 

50,00 zł. jednak 
 nie więcej niż 50% 

kwoty transakcji 

50,00 zł.  jednak nie 
więcej niż 50% kwoty 

transakcji 

25,00 zł.  jednak nie 
więcej niż 50% kwoty 

transakcji 
 

18. 
 

Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku ROR na : 
a) rzecz ZBS  
b) innych banków i podmiotów niż wskazany w pkt a 

za każda dyspozycję 
  

bez opłat 
100,00 zł 

 
bez opłat 
100,00 zł 

 
bez opłat  
100,00 zł 

 
bez opłat 
100,00 zł 

19. Za wysłanie dokumentów w formie papierowej na wniosek klienta za każdą przesyłkę 

koszt listu 
poleconego za 
potwierdzeniem 

odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych 
Poczta Polska S.A. 

koszt listu poleconego 
za potwierdzeniem 

odbioru wg 
 Cennika Usług 

Pocztowych Poczta 
Polska S.A. 

koszt listu poleconego 
za potwierdzeniem 
odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych 
Poczta Polska S.A. 

koszt listu poleconego 
za potwierdzeniem 
odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych 
Poczta Polska S.A. 

 Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) – „Konto TAK” 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

KONTO TAK!   * 

Otwarcie rachunku płatniczego - 
bez opłat 

 

Prowadzenie rachunku płatniczego* miesięcznie 1,00 zł 

Wypłaty  w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych - bez opłat 

Użytkowanie karty (obsługa)  miesięcznie 

0 zł w przypadku dokonania minimum 
jednej transakcji bezgotówkowej kartą w 
miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym 

wypadku  5,00 zł 

Wydanie karty płatniczej karty Mastercard, Visa* ( dla posiadacza, współposiadacza) - 0,00 zł 

Wypłaty w bankomatach za granicą* za każdą wypłatę  1,00 zł 

Wypłaty z innych bankomatów w Polsce* 
za każdą wypłatę, pobierana 
w dniu rozliczenia operacji 

1,00 zł 
 

  * Okres sprzedaży od 02 styczna 2020r. do 31 grudnia  2020r. 

  * Opłaty preferencyjne obowiązują przez okres 4 lat od dnia zawarci umowy, po tym okresie stosuje się opłaty jak w pakiecie „Priorytet” 

  * Przeznaczony dla nowych klientów, którzy na dzień 31 grudnia 2019r. nie posiadali rachunku ROR w Banku 

  * Pozostałe opłaty stosuje się tak jak dla pakietu „Priorytet” 



Taryfa Prowizji i Opłat 

  10   

SGB

Spółdzielcza Grupa Bankowa

 

 

 

Podrozdział 2. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone dla PKZP oraz RAD RODZICÓW - „dotyczy rachunków założonych od 01.06.2018r.” 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

 

PKZP RADA RODZICÓW 

 
1. 
 

 

Prowadzenie rachunku płatniczego 
 

miesięcznie 
  

5,00 zł 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku - bez opłat 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku - bez opłat 

4. Polecenie  przelewu: za każdy przelew    

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:   
 

bez opłat 
2,90 zł 
1,00 zł 

  a) złożonych w formie papierowej:   

   - na rachunki prowadzone w Banku   

  
 - na rachunki prowadzone w bankach innych,  
 - wypełnienie druku przelewu na zlecenie klienta wraz z wydrukiem (opłata jest niezależna od opłaty za przelew), 

  

  b) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej /mobilnej:     

   - na rachunki prowadzone w Banku   bez opłat  

   - na rachunki prowadzone w bankach innych,    1,00 zł 

  c) realizowanych w systemie SORBNET   30,00 zł 

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)  10,00 zł 

5. 
 
       1) 
 
 
       2) 
 
 
       3) 

 
        
       4) 

 
 

Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą 
przyszłą): 
realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: 
a) na rachunki prowadzone w Banku, 
b) na rachunki prowadzone w bankach innych. 
realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej / mobilnej: 
a) na rachunki prowadzone w Banku, 
b) na rachunki prowadzone w bankach innych 
modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: 
a) złożona w formie papierowej 
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych / mobilnych kanałów dostępu 
odwołanie zlecenia stałego: 
a) złożona w formie papierowej 
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych / mobilnych kanałów dostęp 

 
za każdy przelew 

 
 

za każdy przelew 
 
 

za każdą dyspozycję 
 

 
za każdą dyspozycję 

 
 

bez opłat 
3,00 zł 

 
 

bez opłat 
0,60 zł 

 
1,00 zł 

bez opłat 
 

2,00 zł 
bez opłat 

8. Za wysłanie dokumentów w formie papierowej na wniosek klienta za każdą przesyłkę 
koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. 

9. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 5,00 zł 

10. 

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 

w formie papierowej raz w miesiącu: 

- sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej rachunek 

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

za każdy dokument 

 
 

bez opłat 
bez opłat 

11. 
Działania ZBS  podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez 
posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 

za każdą dyspozycję 25,00 zł. jednak nie więcej niż 50% kwoty transakcji 
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12. 
Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku ROR na : 
a) rzecz ZBS  
b) innych banków i podmiotów niż wskazany w pkt a 

za każdą dyspozycję 
bez opłat  
100,00 zł 

13. 
Wydanie zaświadczenia: 
 a) o posiadaniu rachunku , 
 b) o posiadaniu rachunku wraz z  obrotami  i  saldem 

za każde zaświadczenie 
 

15,00 zł 
30,00 zł 

 
14. 

 
Sporządzenie: 

  

a) kopii wyciągu bankowego lub  historii rachunku: za każdy dokument  

 a) z bieżącego roku kalendarzowego  20,00 zł 

 b) z lat poprzednich  20,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok 

b) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:   

 a) klient określi datę dokonania operacji  10,00 zł 

 b) klient nie określi daty dokonania operacji  20,00 zł 

    

Podrozdział 3. Rachunki oszczędnościowe 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA  

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: -   

1) otwarcie rachunku   bez opłat 

2) prowadzenie rachunku   bez opłat 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy - bez opłat 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego za każdą wypłatę 

 

jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 15,00 zł5) 

 

 

4. Polecenie przelewu: za każdy przelew   

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: 
 
a) na rachunki prowadzone w Banku 
b) na rachunki prowadzone w bankach innych,  
c) wypełnienie druku przelewu na zlecenie klienta wraz z wydrukiem (opłata jest niezależna od opłaty za 
przelew), 

  

jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 15,00 zł 5) 

jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 15,00 zł 5) 

1,00 zł. 

    

    

  d) realizowanych w systemie SORBNET   jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 30,00 zł 5) 

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)   jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 10,00 zł 5) 

5. Sporządzenie wyciągu bankowego raz w miesiącu - bez opłat 

6. 
Wydanie zaświadczenia: 
a) o posiadaniu rachunku , 
b) o posiadaniu rachunku wraz z  obrotami  i  saldem 

za każde 
zaświadczenie 

 
15,00 zł 
30,00 zł 

7. Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (przy założeniu konta) za każdą dyspozycję bez opłat 

8. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  za każdą dyspozycję 10,00 zł 

9. 

Dyspozycja posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci: 
a) przyjęcie dyspozycji 
b) zmiana dyspozycji 
c) odwołanie dyspozycji  

za każdą dyspozycję 

 
bez opłat 
15,00 zł 
15,00 zł 

10. Realizacja dyspozycji spadkobierców4) 
od każdego 

spadkobiercy 
15,00 zł 
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11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 

12. 
1) 
2) 

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: 
 
z bieżącego roku kalendarzowego 
z lat poprzednich 
 

za każde zestawienie 

 
 
  

10,00 zł 

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

13. Sporządzenie kopii:  

za każdy dokument 
 

  

  pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta:   

  a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł 

  b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł 

 
14. 

Za wysłanie dokumentów w formie papierowej na wniosek klienta za każdą przesyłkę 

 
 

koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług 
Pocztowych Poczta Polska S.A. 

15. 
Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku oszczędnościowym na : 
a) rzecz ZBS  
b) innych banków i podmiotów, niż wskazany w pkt a 

za każdą dyspozycję 
 

bez opłat  
100,00 zł 

 
 

 Podrozdział 4. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 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   

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:     

  a) na rachunki prowadzone w Banku   bez opłat 

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych,    10,00 zł 

  c) realizowanych w systemie SORBNET   30,00 zł 

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)   10,00 zł 

6. 
 Wydanie zaświadczenia: 
a) o posiadaniu rachunku , 
b) o posiadaniu rachunku wraz z  obrotami  i  saldem 

za każde zaświadczenie 
 

15,00 zł 
30,00 zł 

7. Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (przy założeniu konta) za każdą dyspozycję bez opłat 

8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  za każdą dyspozycję 10,00 zł 

9. 

Dyspozycja posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci: 
a) przyjęcie dyspozycji 
b) zmiana dyspozycji 
c) odwołanie dyspozycji  

za każdą dyspozycję 

 
bez opłat 
15,00 zł 
15,00 zł 

 

10. Realizacja dyspozycji spadkobierców4) od każdego spadkobiercy 

 
 

15,00 zł 
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11. 
Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta 
 

za każde zestawienie   

 terminowej lokaty oszczędnościowej:    

  a) z bieżącego roku kalendarzowego   10,00 zł 

  
b) z każdego poprzedniego roku 
 
 

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

12. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz: 

za każdą dyspozycję 

 

  a) ZBS bez opłat 

  b) Innych banków i podmiotów, niż wskazany w pkt a 100,00 zł 

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

 

 

Podrozdział 5. Książeczki z wkładami płatnymi na każde żądanie, w tym dla PKZP zawartych do 31.05.2018 r. oraz dla SKO 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

 
 

A'VISTA 

 

 
PKZP 

 
SKO 

1. Otwarcie rachunku  -  bez opłat bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku:  - bez opłat bez opłat 

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek  - bez opłat bez opłat 

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku  - bez opłat bez opłat 

5. Polecenie przelewu: za każdy przelew   

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:     

  a) na rachunki prowadzone w Banku   bez opłat bez opłat 

  
b) na rachunki prowadzone w bankach innych,  
c) wypełnienie druku przelewu na zlecenie klienta wraz z wydrukiem (opłata jest niezależna od opłaty za 
przelew), 

  
4,00 zł  
1,00 zł 

4,00 zł  
1,00 zł 

  d) realizowanych w systemie SORBNET   30,00 zł 30,00 zł 

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)   10,00 zł 10,00 zł 

6. 
 Wydanie zaświadczenia: 
a) o posiadaniu rachunku , 
b) o posiadaniu rachunku wraz z  obrotami  i  saldem 

za każde zaświadczenie 
 

15,00 zł 
30,00 zł 

 
15,00 zł 
bez opłat  

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

  a) z bieżącego roku kalendarzowego   20,00 zł 20,00 zł 

  b) z każdego poprzedniego roku   
20,00 zł + po 5,00 zł za 

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

każdy poprzedni rok 

8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki  za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat 

9. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej ( nie dotyczy SKO) za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 

10. Wydanie książeczki ( nie dotyczy SKO) za każdą  książeczkę 5,00 zł 5,00 zł 

11. Umorzenie utraconej książeczki  - 15,00 zł 15,00 zł 

12. Przepisanie książeczki (cesja praw) - 30,00 zł nie dotyczy 

13. Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (przy założeniu konta) za każdą dyspozycję bez opłat nie dotyczy 

14. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 10,00 zł nie dotyczy 

15. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł nie dotyczy 
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16 Realizacja dyspozycji spadkobierców4) od każdego spadkobiercy 15,00 zł nie dotyczy 

17. 

Dyspozycja posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci: 
a) przyjęcie dyspozycji 
b) zmiana dyspozycji 
c) odwołanie dyspozycji 

za każdą dyspozycję 

 
bez opłat 
15,00 zł 
15,00 zł 

 
nie dotyczy 
nie dotyczy 
nie dotyczy 

18. 
Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku oszczędnościowym na : 
a) rzecz ZBS  
b) innych banków i podmiotów, niż wskazany w pkt a 

za każda dyspozycję 
  

bez opłat  
100,00 zł 

 
bez opłat  
100,00 zł 

 

 

Podrozdział 6. Elektroniczne kanały dostępu 

  
  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

 
Impuls 

Podstawowy 
Rachunek 

Płatniczy (PRP) 

 
Priorytet 

  
Senior 

 
PKZP 

RADA RODZICÓW 

1. Usługa bankowości elektronicznej miesięcznie bez opłat  bez opłat bez opłat  bez opłat  bez opłat 

         

2. Powiadomienie SMS  miesięcznie       

  
a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład, 
którego wchodzą: 

  
 

5,00 zł 
 

5,00 zł 
 

5,00 zł 
 

5,00 zł 
 

5,00 zł 

  
- powiadomienie o wysokości salda na rachunku 

     (raz dziennie o godz. 18:00, od poniedziałku do piątku) 
    

 
    

 

  - powiadomienie o odmowie realizacji przelewu           

  
b) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w 
skład, którego wchodzą: 

  
 

7,00 zł 
 

7,00 zł 
 

7,00 zł 
 

7,00 zł 
 

7,00 zł 

  
- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do 

bankowości elektronicznej (kanał WWW) 
    

 
    

 

  - potwierdzenie transakcji kartowej           

3. Opłata za użytkowanie Tokena SGB * miesięcznie  0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

4. 
1) 
2) 

Opłata za wydanie haseł stałych lub jednorazowych 
wydanie pierwszego hasła  
wydanie kolejnego hasła   

za każde hasło 
 

 
bez opłat 

5,00 zł 

 
bez opłat 
bez opłat 

 
bez opłat 
5,00 zł 

 
bez opłat 
 5,00 zł 

 
bez opłat 
5,00 zł 

5. Opłata za  usługę przekazywania haseł SMS miesięcznie 0,00 zł bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

 
 * opłata pobierana od dnia 01-07-2019r dla nowo otwartych rachunków lub udostępnienie Tokena SGB, dla klientów którzy zmieniają środek dostępu lub korzystają z Tokena SGB od dnia 01.09.2019r. 

Podrozdział 7. Instrumenty płatnicze 

Instrumenty płatnicze BLIK   
  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Płatności mobilne BLIK 
  

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł 

3. Opłata za wypłatę gotówki: 
  

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 
operacji 

  

  1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych * 0,00 zł 

  2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 0,00zł 

  3) w bankomatach za granicą nie dotyczy  



Taryfa Prowizji i Opłat 

  15   

SGB

Spółdzielcza Grupa Bankowa

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
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 każda zmianę limitu bez opłat 

*po udostępnieniu usługi przez Bank 

 

 

 

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym PRP (debetowe z funkcją zbliżeniową) 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb 

pobierania 
opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Maestro (produkt 
wycofany z oferty 

banku od 
01.03.2018r),                         

Visa Electron,  Visa 
Electron" 

młodzieżowa"6) 

(produkt wycofany z 
oferty banku od 

01.06.2018r),   

MasterCard    
 
 

MasterCard 
"młodzieżowa" 

 Visa Electron  
 

  
    Visa Electron 
"młodzieżowa" 

karta mobilna 
VISA 

(produkt 
wycofany z oferty 

banku od 
01.01.2021r), 

 
 

Podstawowy 
rachunek 
płatniczy 

(PRP) 
Mastercard 

1. Wydanie karty dla: za każdą kartę       

nie dotyczy 

 

a) posiadacza rachunku   bez opłat bez opłat bez opłat 0,00 zł 

b) współposiadacza rachunku   bez opłat bez opłat bez opłat 0,00 zł 

c) osoby wskazanej   20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 0,00 zł 

2. 
Wydanie nowej karty  w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku 
uszkodzenia za każdą kartę 

 
20,00 zł 

 
20,00 zł 

 
20,00 zł nie dotyczy 

 
0,00 zł 

          

3. 
Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, 
współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej  

za każdą kartę 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy 

 
 

0,00 zł 

4. Użytkowanie karty (obsługa) miesięcznie 1,30 zł* 1,30 zł* 1,30 zł* 1,30 zł* 
 

0,00 zł 

5. 
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek 
klienta 

za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

 
0,00 zł 

6. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia 
operacji 

       
bez opłat 

  
1,50 zł. 

 

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

bez opłat bez opłat bez opłat 
bez opłat 

b) w kasach banków SGB ( przy użyciu terminala POS) 8) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł bez opłat 
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c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt .a    2,50 zł 2,50 zł 2% min. 5,00 zł 

 
 

2,50 zł 
 
 

3% min. 4,50 zł 
 

3% min. 4,50 zł 

Pięć rozliczonych 
wypłat w miesiącu 

kalendarzowym bez 
opłat, każda kolejna 

2,50 zł 
 

bez opłat 
 

nie dotyczy 

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b ( przy użyciu terminala POS) 8) 
naliczana od 

wypłacanej kwoty 

3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 

e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) ** 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 

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

naliczana od 
wypłacanej kwoty 

2,50 zł 2,50 zł 2% min. 5,00 zł 2,50 zł 

 
 

0,00 zł 
 

8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia 
operacji 

0,60 zł 0,60 zł bez opłat 1,50 zł 

 
 

0,00 zł 

9. Wydanie nowego numeru PIN w miejsce utraconego 
za każdy numer 

PIN 
6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

 
6,00 zł 

 
 

 
0,00 zł 

10. Zmiana PIN w bankomatach: 

za każdą zmianę 

      
 
 

nie dotyczy 
 

nie dotyczy 
 

 

a) banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 

b) innych, niż wskazane w pkt .a 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 
 

7,00 zł 

11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

za każde 
sprawdzenie 

          

a) banków SGB   bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
  

1,00 zł 
  

bez opłat 

b) innych, niż wskazane w pkt .a 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 
1,00 zł 

12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta  miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 

13. 
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 
roboczych) 

za każdą 
przesyłkę 

45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł nie dotyczy 
 

45,00 zł 

14. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

 
 

bez prowizji 
 

 
 

bez prowizji 
 

15. 
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie  transakcji dokonanej w walucie 
innej niż PLN 

naliczana od 
kwoty transakcji, 
pobierana w dniu 

rozliczenia 
operacji 

3% ( dot. Visa Electron) bez prowizji 3% 3% 

 
 

bez opłat 

  

* nie pobiera się opłaty za użytkowanie karty (obsługa) wydanej do pakietu IMPULS. 
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Karty przedpłacone (bez funkcji zbliżeniowej w ofercie banku do 31-12-2020r. z funkcją zbliżeniową w ofercie od dnia 01-01-2021r.)   

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard 

1. Wydanie karty 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. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) - bez opłat 

6. Wydanie nowego numeru PIN aa każdy numer PIN 6,00 zł 

6. Zmiana PIN w bankomatach: 

za każdą zmianę 

  

a) banków SGB 4,50 zł 

b) innych, niż wskazane w pkt.a 
7,00 zł 

 
 

7. Opłata za wypłatę gotówki: 
za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

  

a) w bankomatach banków SGB oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat 

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 7) 1,50 zł 

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.a   2,50 zł 

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt.b SGB (przy użyciu terminala POS) 7) 
naliczana od wypłacanej kwoty 

3% min. 4,50 zł 

e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) **  3% min. 4,50 zł 

8. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) naliczana od wypłacanej kwoty 2,50 zł 

9. 
 
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 
 

miesięcznie 
bez opłat 

 

10. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji 

 

Karty kredytowe    

 
  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 
MasterCard/Visa 

MasterCard 
PayPass Gold 

1. Wydanie  karty: za każdą kartę     

a) Głównej   bez opłat bez opłat 

b) Dołączonej   bez opłat bez opłat 

2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) rocznie, z góry za każdy 
rok ważności karty 

(pierwszej i wznowionych) 

    

a) Głównej 42,00 zł - 

b) Dołączonej 30,00 zł - 

3. Opłata roczna za kartę 

z dołu, po każdym roku 
ważności karty (pierwszej i 
wznowionych), naliczana 

za każdą kartę 

-    150,00 zł 10) 

4. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 
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5. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN w przypadku zniszczenia, uszkodzenia za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 

6. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat 

7. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat 

8. Opłata za wypłatę gotówki: 

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

rozliczenia operacji 

    

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 

b) 
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 7)  3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt  b  (przy użyciu terminala POS) 7)   3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 

e) w bankomatach za granicą  (poza terytorium państw członkowskich EOG) ** 3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł 

9. 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa 
członkowskiego EOG) 

naliczana od wypłacanej 
kwoty 

3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 

10. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 

11. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł bez opłat 

12. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat bez opłat 

13. Minimalna kwota do zapłaty 

naliczana zgodnie z 
regulaminem 

funkcjonowania kart 
kredytowych i umową 

 

5% min. 50,00 zł 5% min. 50,00 zł 

 
14. 

 
a) 
b) 

 

Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty - w przypadkach 
określonych w umowie o kartę   
dla umów zawartych do 11 marca 2016 r. 
dla umów zawartych po 11 marca 2016 r. 

za każde 
upomnienie/wezwanie 

 
koszt listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta 
Polska S.A. 

 
bez opłat  

15.  Zestawienie transakcji przesyłane do klienta za każde zestawienie bez opłat bez opłat 

16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż EUR 
naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

1% (dot. kart Visa) - 

17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy 
równowartość 148 

EUR9)  

18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy 
równowartość 95 

EUR 9) 

 

** Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
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Podrozdział 8. Ubezpieczenia 

  
  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Maestro/ Visa Electron/ 
MasterCard Debit PayPass 
(w tym karty młodzieżowe) 

Visa Electron payWave/ 
Visa Electron payWave 

"młodzieżowa" 

1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:    

1) Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie      

  
(nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub 
zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej):       

     

  a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł)   1,45 zł 1,45 zł 

  b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)   2,55 zł 2,55 zł 

2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie     

  

a) Wariant Classic  
(koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 
10.000 zł)    

  1,05 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 2,95 zł 

3) Pakiet Bezpieczna Karta i Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie     

  a) Wariant Classic    2,05 zł 2,05 zł 

  b) Wariant Gold   4,75 zł 4,75 zł 

4) 
Ubezpieczenie pomostowe kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz pożyczek hipotecznych - 
przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do 31.10.2013 r. 

zgodnie z umową kredytu 
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) 

5) 
Ubezpieczenie niskiego wkładu kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz pożyczek hipotecznych 
- przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do 31.10.2013 r. 

zgodnie z umową kredytu 

liczba miesięcy ubezpieczenia (od 1 do 60) * stawka: 
'- 0,05% ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży 
ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie 

kredytobiorców 
'- 0,052% ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży 

ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców 
 

 

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta”, "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczny Podróżnik", "Szczegółowych warunkach 

ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta i Bezpieczny Podróżnik". 

 

 

Uwaga: w przypadku przedłużenia ubezpieczenia niskiego wkładu dla umów kredytowych zawartych przed 01.10.2012 r. stosuje się następu jące stawki :  

1) za 36 miesięczny okres ubezpieczenia: 

- 2,2 % netto ubezpieczanej części kredytu – w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życzenie kredytobiorców,  

- 2,3 % netto ubezpieczanej części kredytu – w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez  grupowego ubezpieczenia na życzenie kredytobiorców 

2) za 60 miesięczny okres ubezpieczenia: 

- 2,9 % netto ubezpieczanej części kredytu – w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życzenie kredytobiorców,  

- 3,0 %% netto ubezpieczanej części kredytu – w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez  grupowego ubezpieczenia  na życzenie kredytobiorców. 
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Podrozdział 9. Kredyty              

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 
1. Prowizja przygotowawcza za: 

naliczana od kwoty udzielonego kredytu  lub od kwoty odnowienia 
kredytu(dotyczy kredytów odnawialnych w ROR), płatna 

jednorazowo   

  

1) przyznanie kredytu gotówkowego:   

  a) okres kredytowania do 12 miesięcy  2,2 % 

  b) okres kredytowania powyżej 12 miesięcy do 36 miesięcy 2,7 % 

  c) okres kredytowania powyżej 36 miesięcy  3,2 % 

2) przyznanie/odnowienie kredytu w ROR 2,2 % 

3) przyznanie kredytu hipotecznego:   

  a) mieszkaniowe, termo modernizacyjne 2,0 % 

  b) kredyty konsolidacyjne 2,0 % 
  c) pożyczki hipotecznej 2,2 % 

2. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta 

za każdy harmonogram 

  

  a) kredyty konsumenckie udzielone do 21.07.2017r.   bez opłat 

  b) kredyty konsumenckie i hipoteczne udzielone od 22.07. 2017r. bez opłat 

  c) kredyty hipoteczne udzielone do 21.07.2017r. 10,00 zł 

3. Za prolongatę spłaty kredytu                                                                                                                                                                                       naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo 2,0% min. 50,00 zł. 

4. 
Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby 
trzeciej 

naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo 1,5 % 

5. Za zmianę warunków umowy kredytowej, z wyjątkiem prolongaty                                                                                                                                     naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo 0,1% min.50,00 zł. 

6. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 150,00 zł 

7. 
Sporządzenie przyrzeczenia wydania zgody na bezciężarowe wyodrębnienie  jednego 
lokalu nieruchomości  

za każde przyrzeczenie 100,00 zł. 

8. Za wydanie zaświadczenia oraz pism związanych z obsługą zobowiązania kredytowego za każde zaświadczenie 60,00 zł 

9. Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta za każdą opinię 100,00 zł 

10. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej za każdy duplikat 40,00 zł 

11. 
Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, 
zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia 

za każdy duplikat 70,00 zł 

12. Za wydanie kopii innych dokumentów z akt kredytowych niż wymienione w pkt.10 i 11 za każdą kopię 
40,00 zł. (cena dotyczy do 20 stron dokumentu, 

powyżej 1,00 zł za każdą dodatkową stronę) 

13. 
Za wysłanie upomnienia/monitu/wezwania  w przypadkach określonych w umowie 
kredytu/pożyczki : 

    

1) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016r. 
za każde upomnienie/monit/wezwanie 

koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 
wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska 

S.A. 
2) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do 21.07.2017r. 

14. 
Za wysłanie upomnienia/monitu/wezwania  w przypadkach określonych w umowie 
kredytu/pożyczki : 

    

1) 
kredyty/pożyczki w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim, udzielone od dnia 
12 marca 2016r. za każde upomnienie/monit/wezwanie 

 bez opłat 

2) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22.07.2017r. 
 

15. 
Prowizja rekompensacyjna za wcześniejszą spłatę kredytów/pożyczek hipotecznych 
udzielonych do dnia 30.10.2017r. -dotyczy umów zawartych w byłym BSRz w Szczecinie  

naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym w 
harmonogramie spłat 

zgodnie z umową  

16. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 60,00 zł 

17. Za czynności związane z restrukturyzacją , ugodą kredytu naliczana od pozostałej kwoty długu 0,5% min. 60,00 zł. 

18. Za inspekcję pracownika ZBS u klienta przy kredytach zabezpieczonych hipotecznie     
1) na terenie powiatu choszczeńskiego i gminy Dobiegniew 

za każdą inspekcję  
100,00 zł 

2) poza terenem powiatu choszczeńskiego i gminy Dobiegniew 150,00 zł 
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1) Pięć pierwszych przelewów w miesiącu (przelew tradycyjny, elektroniczny, zlecenie stałe itp) zwolnione są z opłat. 
2) Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank. 
3) Opłata nie dotyczy rachunków osób małoletnich. 
4) Nie więcej niż kwota oszczędności. 
5) Bank  nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też w formie bezgotówkowej. 
6) Karty młodzieżowe dostępne są wyłącznie w pakiecie Impuls. 
7) Po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank 
8) Po dniu wejścia w  życie  taryfy  produkt nie będzie dostępny w ofercie Banku. 
9) Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności. 
10)Opłata niepobierana w przypadku wykonania w ciągu roku transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę  24.000,00 zł  

 
 
 

 
 

  
  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 

 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

 
Impuls 

Podstawowy 
Rachunek 
Płatniczy 

(PRP) 

 
Priorytet 

  
Senior 

 
PKZP 
RADA 

RODZICÓW 

1. 
Udostępnienie usługi bankowości telefonicznej (Teleserwis)  
 

Powiadomienie SMS  

a) Pakiet Aktywny (SMS-y wysyłane na żądanie klienta), w skład którego wchodzą: 

- zapytanie o saldo na rachunku 

- zapytanie o 5 ostatnich operacji na rachunku 

- zapytanie o informacje o zdefiniowanym odbiorcy 

- zapytanie o kursy walut 

- wykonanie przelewu 

b) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład, którego wchodzą: 

- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do Teleserwisu 
 

miesięcznie   bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

             

    2,00 zł 
 

2,50 zł 
 

2,50 zł 2,00 zł 
 

2,50 zł 

            

            

            

            

    7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł  7,00 zł  7,00 zł 

    
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

            

2 Opłata za użytkowanie Takena RSA* miesięcznie 3,00 zł nie dotyczy 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

3. Za wysłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta*: od każdej przesyłki  

bez opłat 

 

   bez opłat 
 

bez opłat 
 

bez opłat 
 

bez opłat 1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru    

2) za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju   25,00 zł  bez opłat 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

3) za pośrednictwem firmy kurierskiej za granicą  35,00 zł bez opłat  35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 

 *usługa dostępna wyłącznie dla dotychczasowych klientów do dnia 13 września 2019 r. pozostałe usługi do dnia 30 września 2019r.  

 
 

 
Podrozdział 10. Produkty wycofane z oferty Banku  

Elektroniczne kanały dostępu 
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 Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) – „Konto za złotówkę” 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 
„KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ”   * 

Otwarcie rachunku płatniczego - 
bez opłat 

 

Wydanie karty - bez opłat 

Prowadzenie rachunku płatniczego i obsługa karty Mastercard wydanej do konta* miesięcznie 1,00 zł 

Wypłaty w bankomatach sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej i Banku Polskiej Spółdzielczości - bez opłat 

Wypłaty w bankomatach za granicą - bez opłat 

Wypłaty gotówki w sklepach podczas zakupów na terenie Polski (cashback) - bez opłat 

Wypłaty z innych bankomatów w kraju 
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
3,00 zł 

 

  * Okres sprzedaży do 28 lutego 2019r. 

  * Opłaty preferencyjne obowiązują przez okres 4 lat od dnia zawarci umowy, po tym okresie stosuje się opłaty jak w pakiecie „Priorytet” 

  * Przeznaczony dla nowych klientów, którzy od dnia 01.01.2017r. do 05.11.2017r. nie posiadali rachunku ROR w Banku 

  * Pozostałe opłaty stosuje się tak jak dla pakietu „Priorytet” 

Obsługa rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych (ROR) - " Wygodne konto dla klientów ZUS " 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

„Wygodne konto dla  
klientów ZUS”   * 

1. Otwarcie rachunku płatniczego  - bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 1,00 zł 

3. Wydanie /Wznowienie karty debetowej (dla posiadacza/współposiadacza rachunku)  - bez opłat 

4. Użytkowanie karty debetowej  - bez opłat 

5. Wypłaty gotówkowe kartą debetową w bankomatach sieci SGB oraz BPS*  - bez opłat 

6. Dostęp do systemu bankowości elektronicznej   - bez opłat 

7. Dodatkowe Ubezpieczenie Assistance* miesięcznie 0,00 zł.* 
 

  * Opłaty wymienione w pkt. 1-6 obowiązują w całym okresie obowiązywania umowy rachunku 

  * Okres sprzedaży od 04 grudnia 2017 r. do 31.10.2019 r.    

  * Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Organizatora www.sgb.pl 

  * Szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia znajduje się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Assistance, które Klient otrzyma przy zawarciu Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego 

  * Ubezpieczenie Assistance jest bezpłatne przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej, po tym okresie pobierana będzie opłata w wysokości 0,60 zł. miesięcznie 

  * Pozostałe opłaty stosuje się tak jak dla pakietu „Priorytet” 

                                                             Zarząd 
Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego 
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Rozdział II  Usługi dla klientów instytucjonalnych 

Podrozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 

  
  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

KONTO DLA FIRM 
KONTO DLA 

BIZNESU 
KONTO AGRO 

PLUS 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego:         

1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat 

2) prowadzenie rachunku bieżącego miesięcznie, za każdy 
rachunek 

  

35,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

3) prowadzenie rachunku pomocniczego, w tym ZFSS 20,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 

2. Wpłaty własne gotówkowe na rachunki bankowe w placówce Banku naliczana od wpłacanej kwoty 0,00 zł 0,3%, min. 3,00 zł 0,00 zł 

3. Wpłaty obce na rachunki klientów Banku naliczana od wpłacanej kwoty 0,5%, min. 3,00 zł 0,5%, min. 3,00 zł 0,5%, min. 3,00 zł 

4. Wypłaty gotówkowe  z rachunku dokonywane w placówkach Banku 
naliczana od wypłacanej 

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

5. Realizacja przelewów: za każdy       

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: przelew       
  

bez opłat 
5,00 zł 
 2,00 zł 

 
10,00 zł 

 
  

  a) złożonych w formie papierowej: 
- na rachunki prowadzone w Banku 
- na rachunki prowadzone w bankach innych,  
- wypełnienie druku przelewu na zlecenie klienta wraz z wydrukiem (opłata jest niezależna od opłaty za 

przelew), 
   - natychmiastowych na rachunki prowadzone w bankach innych (Express Elixir) 
 

    
bez opłat 
5,00 zł 
2,00 zł 

 
10,00 zł 

 

  
bez opłat 
5,00 zł  
2,00 zł 

 
10,00 zł 

 

    

    

  b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych / mobilnych*  kanałów dostępu:       

  - na rachunki prowadzone w Banku   bez opłat bez opłat bez opłat 

  
2)  

 

- na rachunki prowadzone w bankach innych, 
 

  1,20 zł  1,20 zł 1,20 zł 

    - natychmiastowych na rachunki prowadzone w bankach innych (Express Elixir) 
 

 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

realizowanych w systemie SORBNET  30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

    - w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)   10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

6. 
Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą 
przyszłą): 
 

     

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:        

  a) na rachunki prowadzone w Banku za każdy bez opłat bez opłat bez opłat 

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, 
 

przelew 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych /mobilnych*  kanałów dostępu:       

  a) na rachunki prowadzone w Banku za każdy bez opłat bez opłat bez opłat 

  
b) na rachunki prowadzone w bankach innych,  
 

przelew  1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł 

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:     

  a) złożona w formie papierowej za każdą 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

  b) złożona za pośrednictwem elektronicznych / mobilnych*  kanałów dostępu dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat 
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4) 

 
odwołanie zlecenia stałego: 

      

  a) złożone w formie papierowej za każdą 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

  
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych / mobilnych* kanałów dostępu 
 
 

dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat 

7. Polecenie zapłaty: 

za każdą  dyspozycję 
  

      

1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:    

  a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty bez opłat bez opłat bez opłat 

  b) realizacja polecenia zapłaty 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:       

 a) za przyjęcie zgody za korzystanie z polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

  b) realizacja polecenia zapłaty 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

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

polecenia zapłaty1) 
  10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

8. Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem przy założeniu konta  za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat 

9. Ustanowienie, zmiana albo odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

10. Zmiana karty wzorów podpisów za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

11. Potwierdzenie czeku gotówkowego  za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

12. Wydanie książeczki czeków gotówkowych  za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

13. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów  za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

14. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:        

1) w formie papierowej: 
za każdą  dyspozycję 

   
      

  a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej rachunek   bez opłat bez opłat bez opłat 

  b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego   

koszt listu poleconego 
za potwierdzeniem 
odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych 
Poczta Polska S.A. 

koszt listu 
poleconego za 
potwierdzeniem 

odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych 
Poczta Polska S.A. 

koszt listu 
poleconego za 
potwierdzeniem 

odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych 
Poczta Polska S.A. 

2) 
poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta 
 

  bez opłat bez opłat bez opłat 

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

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

2) z lat poprzednich   
30,00 zł + po 5,00 zł 
za każdy poprzedni 

rok 

30,00 zł + po 5,00 zł za 
każdy poprzedni rok 

30,00 zł + po 5,00 zł 
za każdy poprzedni 

rok 

16. 
Wydanie zaświadczenia: 
a) o posiadaniu rachunku , 
b) o posiadaniu rachunku wraz z  obrotami  i  saldem 

za każde zaświadczenie 
 

30,00 zł  
 70,00 zł 

 
30,00 zł  
 70,00 zł 

 
30,00 zł  
70,00 zł 

17. Wydanie zaświadczenia-opinii (obroty, saldo, zadłużenie) za każde zaświadczenie 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 

18. Sporządzenie kopii:  za każdy       

1) wyciągu bankowego:  dokument    

 2) 
jednego dowodu do wyciągu z bieżącego roku kalendarzowego: 
a) gdy określi daty 
b) gdy nie określi daty 

  
4,00 zł 
8,00 zł 

25,00 zł 

4,00 zł 
8,00 zł  

 25,00 zł 

4,00 zł 
8,00 zł  

25,00 zł 
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 3) 

 
jednego dowodu do wyciągu z lat poprzednich: 
a)  gdy określi daty  
b) gdy nie określi daty 

  
 

10,00 zł  
 30,00 zł 

 
10,00 zł  
30,00 zł 

 
10,00 zł  
30,00 zł 

4) obrotów na rachunku z bieżącego roku kalendarzowego    20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

5) obrotów na rachunku za każdy poprzedni rok    40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

19. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdy przelew  0,00 zł 
 

0,5%min. 25,00 zł                          
max. 250,00 zł 

 
0,00 zł 

 

20. 
 
Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda 
 

 
za każdy monit 

 
20,00 zł 

 
20,00 zł 

 
 

20,00 zł 
 

21. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

22. 
Działania ZBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania 
przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 

za każdą dyspozycję 
50,00 zł jednak nie 

więcej niż 50% kwoty 
transakcji 

50,00 zł jednak nie 
więcej niż 50% kwoty 

transakcji  

50,00 zł jednak nie 
więcej niż 50% 
kwoty transakcji 

23. 
 
Za wydanie klientom (na wniosek) potwierdzenia salda z przeznaczeniem dla audytorów 
 

za każde potwierdzenie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

24. Usługa płatności masowych 
  
 
 

jednorazowo 
miesięcznie 

   

a) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

b) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny 
indywidualnie ustalana z 

klientem 
indywidualnie ustalana z 

klientem 
indywidualnie ustalana 

z klientem 

25. 
 

a) 
b) 

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z 
regulaminem prowadzenia rachunku): 
w przypadku podjęcia gotówki 
w przypadku nie podjęcia gotówki 

naliczana od kwoty wypłaty 

 
 

bez opłat 
0,25% 

 
 

bez opłat 
0,25% 

 
 

bez opłat 
0,25% 

26. Realizacja dyspozycji spadkobierców6) Od każdego spadkobiercy 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

27. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku  : za każdą dyspozycję    
a)  na rzecz ZBS  bez opłat bez opłat bez opłat 
b) Innych banków i podmiotów , niż wskazane w pkt.a  100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 

 

*Po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank 
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Obsługa rachunków rozliczeniowych - „Wiele za niewiele”  * 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
 

,,Wiele za niewiele" 

Opłaty dotyczące rachunków prowadzonych w ramach pakietu ,,Wiele za niewiele" 

  Opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego miesięcznie  
 

10,00 zł 

Opłaty dotyczące kart płatniczych Mastercard wydane w ramach pakietu ,,Wiele za niewiele" 

1. Opłata za wydanie karty wraz z nr PIN w ramach pakietu "Wiele za niewiele" Nie dotyczy  
  

bez opłat 

2. Opłata za użytkowanie karty wydanej w ramach pakietu ,,Wiele za niewiele":   
  
  

1) pierwszej do rachunku 
miesięcznie  

 
bez opłat 

3,00 zł 2) kolejnej do rachunku 

3. Opłata za wypłatę gotówki w: 

naliczana od wypłacanej kwoty, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

  
  

bez opłat 
4,50 zł 

3% min. 3,50 zł 
3% min. 4,50 zł 
3% min. 4,50 zł 

1) bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych 

2) terminalach płatniczych sieci SGB w kasach banków SGB 

3) bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1) 

4) terminalach płatniczych innych, niż wskazane w pkt 2) 

5) bankomatach za granicą 

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 
  

1,50 zł 

5. Zmiana PIN w bankomatach:  

za każdą zmianę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

  
  

4,50 zł 
7,00 zł 

1) sieci SGB 

2) sieci innych niż SGB 

6. Zapytanie o dostępne środki w bankomatach: 

za każde sprawdzenie 
  

 bez opłat 
1,00 zł 

1) sieci SGB 
sieci innych niż SGB 2) 

7. Opłata za przewalutowanie i  rozliczenie transakcji dokonanej w walucie  innej niż PLN 
naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 
bez opłat 

8. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta: 

za każde zestawienie 

  
  

1) w formie elektronicznej na adres poczty e- mail - 
bez opłat 

3,00 zł 2) w formie papierowej listem zwykłym 

9. Transakcje bezgotówkowe - 
 

bez opłat 
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* Okres sprzedaży do 30 czerwca 2020r. 

* Opłaty preferencyjne obowiązują przez okres 2 lat od dnia podpisania umowy, po tym okresie stosuje się opłaty jak w pakiecie „Biznes” 

* Przeznaczony wyłącznie dla nowych klientów instytucjonalnych, którzy nie posiadali rachunku rozliczeniowego w Banku 

* Pozostałe opłaty stosuje się tak jak dla pakietu „Biznes” 

       Podrozdział 2. Rachunki lokat terminowych, mieszkaniowe rachunki powiernicze oraz rachunki VAT 

Rachunki lokat terminowych 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 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   
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł     

  a) na rachunki prowadzone w Banku   bez opłat 

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych,    7,00 zł 
  c) realizowanych w systemie SORBNET   30,00 zł 

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)   10,00 zł 

6. 
Wydanie zaświadczenia o: 
a) stwierdzającego posiadanie rachunku 
b) oraz wysokość salda  

za każde zaświadczenie 
  

25,00 zł   
50,00 zł 

7. Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  (przy założeniu konta) za każdą dyspozycję bez opłat 

8. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  za każdą dyspozycję 15,00 zł 

9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdy przelew 0,5% min. 25,00 zł -  max 250,00 zł  

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

za każde zestawienie  

  

 a) z bieżącego roku kalendarzowego 15,00 zł 

 b) z lat poprzednich 30,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok 

11. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz: 

za każdą dyspozycję 

 

a) ZBS bez opłat 

b) innych banków i podmiotów , niż wskazane w pkt a 100,00 zł 

12 Realizacja dyspozycji spadkobierców6) od każdego spadkobiercy 15,00 zł 

    

Mieszkaniowe rachunki powiernicze 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego  
 jednorazowo w dniu 
podpisania umowy 

Opłata podstawowa 0,2% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie 
mniej niż 3 000,00 zł 

2. 

Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego 
Uwaga: produkt dostępny dla klientów finansujących przedsięwzięcie deweloperskie kredytem w ZBS,  

opłata podstawowa wzrasta o 0,01% za każdą dodatkową wypłatę z rachunku powyżej 4 wypłat dla przedsięwzięcia 
deweloperskiego  

jednorazowo w dniu 
podpisania umowy 

Opłata podstawowa 0,3% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie 
mniej niż 4 000,00 zł 
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Rachunki VAT * 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. 
Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT: 

a) otwarcie rachunku, 
b) prowadzenie rachunku 

 - 
bez opłat 
bez opłat 

2. Wydanie zaświadczenia  o posiadaniu rachunku i wysokości salda  
za każde 

zaświadczenie 
 30,00 zł 

3. 
Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT na wniosek klienta: 

a) z bieżącego roku kalendarzowego, 
b) z lat poprzednich 

za każde 
zestawienie 

15,00 zł 
30,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok 

4. 

Sporządzenie kopii: 
wyciągu bankowego oraz historii rachunku: 

a) z bieżącego roku kalendarzowego, 
b) z lat poprzednich 

pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta gdy: 
a) klient określi datę dokonania operacji, 
b) klient nie określi daty dokonania operacji  

 

za każdy 
dokument 

 
10,00 zł 

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

15,00 zł 
30.00 zł 

5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego - bez opłat 

* - wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT, opłaty za realizację przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokość opłat jest 

analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. 

Podrozdział 3.Usługi bankowości elektronicznej         

  Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA  

KONTO DLA FIRM KONTO DLA BIZNESU KONTO AGRO PLUS 

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: miesięcznie       

1) kanału WWW   bez opłat bez opłat bez opłat 

2) Serwisu SMS:         

  
a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego 
wchodzą: 

  6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

  
- powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie o godz. 18:00, od 

poniedziałku do piątku) 
        

  - powiadomienie o odmowie realizacji przelewu         

  
c) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego 
wchodzą: 

  12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 

  - powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału WWW         

  - potwierdzenie transakcji kartowej         

2. 
1) 
2) 

Opłata za wydanie haseł stałych lub jednorazowych 
wydanie pierwszego hasła  
wydanie kolejnego hasła   

za każde hasło 
 
 

 
bez opłat 
10,00 zł 

 
bez opłat 
10,00 zł 

 
bez opłat 
10,00 zł 

3. 
Opłata za usługę  przekazywania haseł SMS 
 

miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 2,00 zł 

4. 
Opłata za użytkowanie Tokena SGB 
 

miesięcznie 2,50 zł 2,50 zł 1,80 zł 
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Podrozdział 4. Instrumenty płatnicze 

Instrument płatniczy BLIK   
  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Płatności mobilne BLIK 
  

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł 

3. Opłata za wypłatę gotówki: 
  

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 
operacji 

  

  1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych * 0,00 zł 

  2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 0,00 zł 

  3) w bankomatach za granicą nie dotyczy  

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
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 każda zmianę limitu bez opłat 

*po udostępnieniu usługi przez Bank 

 

Karty wydane do rachunku rozliczeniowego (debetowe z funkcją zbliżeniową) 

    

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania opłaty 

  

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Visa Business 
Electron (produkt 
wycofany z oferty 

banku od 
01.06.2018r),   

Visa Business 
Electron  
payWave 

MasterCard 
Business  

1. Wydanie  karty do prowadzonego  rachunku : za każdą kartę       

a) Pierwszej   bez opłat bez opłat bez opłat 

b) Kolejnej   25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

2. 
Wydanie: za każdą kartę       

a) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia   20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 
 

b) nowej karty w miejsce utraconej 
   

40,00 zł 
 

40,00 zł 
 

40,00 zł 

3. Wznowienie karty do prowadzonego rachunku:  za każdą kartę       

a) Agro   25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

b) pozostałe podmioty   25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

4. Zastrzeżenie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat 
 

5. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 
 
 
 

od każdej zmiany 

 
5,00 zł 

 
5,00 zł 

 
5,00 zł 
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6. Opłata za wypłatę gotówki:  
za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

      
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat bez opłat 

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)2) 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a 
naliczana od wypłacane 

kwoty 

3% min. 3,50 zł 2% min. 5,00 zł 3% min. 3,50 zł 

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b (przy użyciu terminala POS)2) 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł 

e) w bankomatach za granicą  (poza terytorium państw członkowskich EOG )** 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł 

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

naliczana od wypłacane          
kwoty 

3% min. 3,50 zł 2% min. 5,00 zł 3% min. 3,50 zł 

 
8. 

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 
0,60 zł 

 
bez opłat 

 
1,30 zł 

9. Użytkowanie karty (obsługa) miesięcznie 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 

10. Wydanie nowego numeru PIN w miejsce utraconego za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

11. 
a) 

Zmiana PIN w bankomatach: 
banków SGB 

za każdą zmianę 
  

4,50 zł 
  

6,00 zł 
  

4,50 zł 

b) innych, niż wskazane w pkt a   7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie       

a) banków SGB  bez opłat bez opłat bez opłat 

b) innych, niż wskazane w pkt a   1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

14. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 

15. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat bez opłat 

16. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie  transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN 
naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

3 % 3 % bez opłat 

Karty przedpłacone (bez funkcji zbliżeniowej w ofercie banku do 31-12-2020r. z funkcją zbliżeniową w ofercie od dnia 01-01-2021r.) 

   
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 

Tryb pobierania 
opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

MasterCard 

1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł 

2. Zasilenie rachunku karty  - bez opłat 

3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 100,00 zł 

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat 

5. Użytkowanie karty(opłata miesięczna)  - bez opłat 

6. Zestawienie transakcji przesłane do klienta 
za każdą przesyłkę 

wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska 
S.A. 

7. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji 

8. Za wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 

9. Zmiana PIN w bankomatach: 

za każdą zmianę 

  

    

  a) w bankach SGB 4,50 zł.   

  b) innych, niż wskazane w pkt. a  7,00 zł.   

10. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

      

a)  w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych   bez opłat   

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)3)   1,50 zł   
c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a  

naliczana od 
wypłacanej kwoty 

naliczana od 
wypłacanej kwoty 

  2,50 zł   

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b (przy użyciu terminala POS)3)   3% min. 4,50 zł   
e) w bankomatach za granicą poza terytorium państw członkowskich EOG )** 

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

  3% min. 4,50 zł   

11. 
   
 2,50 zł  
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Karty charge3) 

 
  

  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

MasterCard 
Business 

MasterCard 
Business Gold 

1. Wydanie karty dla posiadacza rachunku  za każdą kartę     

a)  pierwszej   80,00 zł 350,00 zł 

b)  kolejnej   70,00 zł 350,00 zł 

2. Wydanie: za każdą kartę     

a) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia   20,00 zł 20,00 zł 

b) nowej karty w miejsce utraconej   70,00 zł 300,00 zł 

 
3. 
 

 
Wznowienie karty dla posiadacza rachunku  za każdą kartę 40,00 zł 350,00 zł 

4. Zastrzeżenie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat 

5. Użytkowanie karty opłata pobierana 
miesięcznie 

bez opłat bez opłat 

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 

7. Opłata za wypłatę gotówki: 

naliczana od wypłacanej 
kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

  
2,00% 

  
2,00% a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)2) 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł 

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b (przy użyciu terminala POS)2) 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 

e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)** 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 

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

naliczana od wypłacanej 
kwoty 

3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł 

9. Wydanie nowego numeru PIN w miejsce utraconego za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 

10. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę   
4,50 zł 

  
4,50 zł a) banków SGB   

b) innych, niż wskazane w pkt a   7,00 zł 7,00 zł 

11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 
3,00 zł 3,00 zł 

12. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania  po upływie terminu 50,00 zł 50,00 zł 

13. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat 

 
14. 

 
Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki:  

miesięcznie, naliczana od 
kwoty transakcji 

wykonanych w poprzednim 
cyklu rozliczeniowym 

    

a) w kraju   1% 1% 

b) za granicą  1% 1% 

15. 
 
Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia  
 

naliczana w dniu 
rozliczenia, pobierana po 

wpływie środków na 
rachunek 

50,00 zł 100,00 zł 

16. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę 
 

za każdy monit/wezwanie 10,00 zł 10,00 zł 
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17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę 

równowartość w 

złotych 150 USD4)   

plus koszty 
operacyjne 
MasterCard  

równowartość w 

złotych 150 USD 4)  

plus koszty 
operacyjne 
MasterCard  

18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę 

równowartość w 

złotych 95 USD 4) 

plus koszty 
operacyjne 
MasterCard  

równowartość w 

złotych 95 USD 4)  

plus koszty 
operacyjne 
MasterCard  

 

Karty świadczeniowe 
  

    
 

  
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

MasterCard 

1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę wg indywidualnie uzgodnionych stawek 

2. Zasilenie rachunku karty za każdą dyspozycję wg indywidualnie uzgodnionych stawek 

3. Zastrzeżenie karty za każdą kartę bez opłat 

4. Użytkowanie karty miesięcznie wg indywidualnie uzgodnionych stawek 

5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB za każdą wypłatę bez opłat 

6. Transakcje bezgotówkowe za każdą transakcję bez prowizji 

 

Karty kredytowe 

 

  

  
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

MasterCard Business 

1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej) za każdą kartę 75,00 zł 

2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) 
rocznie, z góry za każdy rok 
ważności karty (pierwszej i 

wznowionych) 
75,00 zł 

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 75,00 zł 

4. 

Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN 
za każdą kartę 35,00 zł 

5. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat 

6. Zastrzeżenie karty za każdą kartę bez opłat 

 
7. 

 
Opłata za wypłatę gotówki: 

 
naliczana od wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu rozliczenia 
operacji 

  

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 4% min. 10,00 zł 

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 2) 4% min. 10,00 zł 

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4% min. 10,00 zł 

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 2) 4% min. 10,00 zł 

e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)** 4% min. 10,00 zł 
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8. 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa      
członkowskiego EOG 

naliczana od wypłacanej kwoty 4% min. 10,00 zł 

9. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 

10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 

11. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat 

12. Minimalna kwota do zapłaty 
naliczana zgodnie z regulaminem 
funkcjonowania kart kredytowych i 

umową 
5% min. 50,00 zł 

13. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde upomnienie/wezwanie 30,00 zł 

14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 
 

** Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
 

 

Podrozdział 5. Ubezpieczenia      

 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 
Visa Business 

Electron 
Visa Business 

Electron payWave 
MasterCard Business 

1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:         

1) 
Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, 
kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej): 

miesięcznie       

  a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł)   1,45 zł 1,45 zł 1,45 zł 

  b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)   2,55 zł 2,55 zł 2,55 zł 

2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie       

  
a) Wariant Classic  
(koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł)  

  1,05 zł 1,05 zł 1,05 zł 

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

  2,95 zł 2,95 zł 2,95zł 

3) Pakiet Bezpieczna Karta i Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie       

  a) Wariant Classic    2,05 zł 2,05 zł 2,05 zł 

  b) Wariant Gold   4,75 zł 4,75 zł 4,75 zł 

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta”, "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczny Podróżnik", "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet 

Bezpieczna Karta i Bezpieczny Podróżnik 
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Podrozdział 6. Kredyty i pożyczki                                         

   WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego        
 (nie dotyczy wniosków o pożyczki w ramach Inicjatywy Jeremie oraz wniosków o kredyty inwestycyjne i 
obrotowe udzielane na podstawie zasad ARiMR) 

  
  

1) do kwoty 200 000zł. płatna jednorazowo w dniu złożenia 
wniosku kredytowego (nie podlega 

zwrotowi)  

100,00 zł 
200,00 zł 
500,00 zł 
700,00 zł 

                                   1 000,00 zł 

2) powyżej kwoty 200 000 zł. do 500 000 zł. 

3) powyżej kwoty 500 000 zł. do 1 000 000 zł. 

4) 
5) 

powyżej kwoty 1 000 000 zł. do 2 000 000 zł. 
powyżej kwoty 2 000 000 zł. 

2. Prowizja przygotowawcza:     
1) kredyty na działalność gospodarczą, termomodernizacyjne, technologiczne z wyłączeniem działalności 

rolniczej: 
naliczana od kwoty udzielonego kredytu 
lub kwoty odnowienia kredytu (dotyczy 

kredytów odnawialnych), płatna 
jednorazowo przed postawieniem kredytu 

do dyspozycji kredytobiorcy  

  

     - do 12 miesięcy 2,00% 
     - powyżej 12 miesięcy do 36 miesięcy 2,30% 
     - powyżej 36 miesięcy 2,50% 
     - podręczny kredyt obrotowy 1,5% min. 150,00 zł. 

2) kredyty na działalność rolniczą    
     - w rachunku bieżącym AGROKREDYT 2,00% 
     - inwestycyjny AGROKREDYT 2,00% 
     - kredyt obrotowy na cele produkcji rolnej PLON 2% min. 250,00 zł. 
     - podręczny kredyt obrotowy 1,5% min. 150,00 zł. 
     - obrotowy w rachunku kredytowym 2% min.250,00 zł. 

3) kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR udzielone od 01.01.2015 r. do 13.09.2017 r.    1,85% 5) 
  kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR udzielone od 14.09.2017 r.     2,00%5a) 

4) kredyty z linii EFRWP 2,00% 

3. 
Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki 
 

naliczana od kwoty prolongowanej 2% min. 150,00 zł 

4. 
Prowizja rekompensacyjna (od wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu) do umów zawartych od 
01.08.2015r. w byłym GBS w Choszcznie i do umów zawartych od 30.10.2017r. w ZBS 

naliczana od kwoty całkowitej spłaty 
kredytu , płatna w dniu przedterminowej 
całkowitej spłaty kredytu, gdy całkowita 
spłata nastąpi wcześniej niż 3 m-ce od 

ostatecznego terminu spłaty 

1% min.100,00 zł 

5. 
Prowizja rekompensacyjna (od wcześniejszej częściowej i całkowitej spłaty kredytu) do umów 
zawartych do 30.10.2017r. w byłym BSRz w Szczecinie  

naliczana od kwoty częściowej i lub 
całkowitej spłaty kredytu 

zgodnie z warunkami umowy 

6. Prowizja za gotowość dotyczy umów zawartych do 30.10.2017r. w byłym BSRz w Szczecinie 
 liczona od niewykorzystanego limitu 

kredytowego w r-ku  bieżącym 
zgodnie z warunkami umowy 

7. Opłata za prolongatę techniczną  
płatna jednorazowo w dniu podpisania 

aneksu do umowy 
250,00 zł 

8. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu 2% min. 100,00 zł 

9. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty                                                                                                                                       
naliczana od kwoty kredytu/pożyczki 

pozostałej do spłaty 
od  0,15%  min. 150,00 zł 

10. Za wydanie klientom zaświadczenia o braku zadłużenia w ZBS za każde  zaświadczenia 50,00 zł 

11. 
Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia oraz innych pism związanych z  obsługą 
zobowiązań kredytowych  

za każde  zaświadczenia 100,00 zł 

12. Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek: za każdą opinię 150,00 zł 

13. Opłata za wydanie  klientowi referencji  naliczona od kwoty referencji 0,2% min.250,00 zł 

14. Za wydanie promesy kredytowej: naliczona od kwoty promesy  0,15% min. 500,00 zł 
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15. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki/umowy zabezpieczenia za każdy duplikat 50,00 zł 

16. 
Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu 
rejestrowego lub  przewłaszczenia 

za każdy duplikat 100,00 zł 

17. Za wydanie kopii innych dokumentów z akt kredytowych niż wymienione w pkt. 15 i 16  za każdy dokument  
50,00 zł.  

 (cena dotyczy do 20 stron dokumentu,   
powyżej 1,00 zł za każdą dodatkową stronę)  

18. Za wysłanie monitu/upomnienia:   za każdy egzemplarz monitu/upomnienia 20,00 zł 

19. Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu za każde wezwanie 30,00 zł 

20. 
Za wysłanie przypomnienia o niewywiązywaniu się z innych warunków umowy kredytowej niż 
nieterminowa spłata kredytu/ pożyczki  np. dostarczenie polisy ubezpieczeniowej, operatu 
szacunkowego itp.  

za każde przypomnienie  30,00 zł 

21. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości: za każdy wniosek 100,00 zł 

22. 
Sporządzenie przyrzeczenia wydania zgody na bezciężarowe wyodrębnienie  jednego lokalu 
nieruchomości  

za każde przyrzeczenie 120,00 zł 

23. Za czynności związane z restrukturyzacją, ugodą kredytu naliczana od pozostałej kwoty długu od 1% do 2% min.100,00 zł. 

24. Za wypełnienie wniosku o wpis hipoteki i wykreślenie hipoteki za każdy wniosek 25,00 zł 

25. Za wypełnienie deklaracji PCC do US za każdą deklarację 25,00 zł 

26. Za wypełnienie i wysłanie wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego (opłata nie zawiera opłat 
sądowych) 

za każdy wniosek 35,00 zł 

27. Za raport z BIK S.A.  za każdy raport przy złożeniu wniosku  10,00 zł 

28. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta  za każdą czynność 70,00 zł 

29. 
Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobierają 
opłaty od ZBS ) 

za każdą informację 
opłata w wysokości stosowanej przez bank pobierający 

taką opłatę od ZBS  

 
30. Za wykonanie fotoinspekcji weryfikującej stan prac budowlanych: 

 

  

  
 1) na terenie powiatu choszczeńskiego i gminy Dobiegniew 

za każdą fotoinspekcję 
150,00 zł 

2) poza terenem powiatu choszczeńskiego i gminy Dobiegniew 300,00 zł 

    

Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale      

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Opłata za rozpatrzenie  zlecenia 
 

  
 
 
 

1) do kwoty 200 000 zł. 

za rozpatrzenie zlecenia wystawienia 
gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu, 
płatna w dniu złożenia zlecenia (prowizja 

nie podlega zwrotowi) 

 100,00 zł 
 200,00 zł 

 
 

 500,00 zł 
 

  700,00 zł 
 

1 000,00 zł 
 

2) powyżej kwoty 200 000 zł. do 500 000 zł. 

3) powyżej kwoty 500 000 zł. do 1 000 000 zł. 

4) 
 

5) 
 

powyżej kwoty  1 000 000 zł. do 2 000 000 zł 
 
powyżej kwoty 2 000 000 zł.  
 

 
2. 

 
Prowizja za wystawienie 

z tytułu wystawienia gwarancji, poręczenia, 
regwarancji i awalu, pobierana od kwoty 

czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji 
i awalu, naliczana i płatna z góry w 

pierwszym dniu okresu prowizyjnego 
 

 
od 2% do 3% rocznie 
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3. 

 
Z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, poręczenia, regwarancji 

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

(płatna jednorazowo)_ 

 
1,00% 

 
1) Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank. 
2) Po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank 
3) Po dniu wejścia w  życie  taryfy  produkt nie będzie dostępny w ofercie banku. 
4) Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności. 
5) Suma wszystkich prowizji i opłat związanych z kredytem preferencyjnym z pomocą ARiMR udzielonym od 2015r. nie może przekroczyć  stawki prowizji przygotowawczej wskazanej w Taryfie, 
zgodnie z warunkami umowy współpracy zawartej z  ARiMR   
5a) Suma wszystkich prowizji i opłat związanych z kredytem preferencyjnym z pomocą ARiMR udzielonym od 14.09.2017 r. nie może przekroczyć  stawki prowizji przygotowawczej wskazanej w 
Taryfie, zgodnie z warunkami umowy współpracy zawartej z  ARiMR. 
6) Nie więcej niż kwota oszczędności. 
 

Podrozdział 7. Produkty wycofane z oferty Banku 

Usługi bankowości elektronicznej*         

  Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA  

Biznes Non profit Agro 

1. 
  
Udostępnienie usługi bankowości telefonicznej (Teleserwisu) 

miesięcznie bez opłat  bez opłat bez opłat   

 Serwisu SMS:         
  a) Pakiet Aktywny (SMS-y wysyłane na żądanie klienta), w skład którego 

wchodzą: 

- zapytanie o saldo na rachunku 

- zapytanie o 5 ostatnich operacji na rachunku 

- zapytanie o informacje o zdefiniowanym odbiorcy 

- zapytanie o kursy walut 

- wykonanie przelewu 
b) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego 
wchodzą: 

- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do Teleserwisu 
 

  2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 

          

          

          

          

            

    12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 

2. Opłata za użytkowanie Tokena RSA miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

3. Wydanie nowego telekodu do Teleserwisu/Serwisu SMS za każdy kod 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 

4. Za wysłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta : 
a) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru 
b) za pośrednictwem firmy kurierskiej 
c) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru 

za każdą przesyłkę 
  

 
10,00 zł 
25,00 zł 
35.00 zł 

 
10,00 zł 
25,00 zł 
35,00 zł 

 
10,00 zł 
25,00 zł 
35.00 zł 

 

 

 

*usługa dostępna wyłącznie dla dotychczasowych klientów do dnia 13 września 2019 r.  
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Obsługa rachunków rozliczeniowych  
(od dnia 01-01-2021r. produkty wycofane z oferty banku) 

  
  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Konto dla Biznesu Non profit Agro 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego:         

1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat 

2) prowadzenie rachunku bieżącego miesięcznie, za każdy 
rachunek 

  

20,00 zł 10,00 zł 12,00 zł 

3) prowadzenie rachunku pomocniczego, w tym ZFSS 10,00 zł 5,00 zł 6,00 zł 

2. Wpłaty własne gotówkowe na rachunki bankowe w placówce Banku naliczana od wpłacanej kwoty 0,3%, min. 3,00 zł 0,3%, min. 3,00 zł 0,3%, min.3,00 zł 

3. Wpłaty obce na rachunki klientów Banku naliczana od wpłacanej kwoty 0,5%, min. 3,00 zł 0,5%, min. 3,00 zł 0,5%, min. 3,00 zł 

4. Wypłaty gotówkowe  z rachunku dokonywane w placówkach Banku 
naliczana od wypłacanej 

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

5. Realizacja przelewów: za każdy       

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: przelew       
  

bez opłat 
5,00 zł 
 2,00 zł 

 
10,00 zł 

 
  

  a) złożonych w formie papierowej: 
- na rachunki prowadzone w Banku 
- na rachunki prowadzone w bankach innych,  
- wypełnienie druku przelewu na zlecenie klienta wraz z wydrukiem (opłata jest niezależna od opłaty za 

przelew), 
   - natychmiastowych na rachunki prowadzone w bankach innych (Express Elixir) 
 

    
bez opłat 
5,00 zł 
2,00 zł 

 
10,00 zł 

 

  
bez opłat 
2,00 zł  
2,00 zł 

 
10,00 zł 

 

    

    

  b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych / mobilnych*  kanałów dostępu:       

  - na rachunki prowadzone w Banku   bez opłat bez opłat bez opłat 

  
2)  

 

- na rachunki prowadzone w bankach innych, 
 

  1,20 zł  1,20 zł 1,20 zł 

    - natychmiastowych na rachunki prowadzone w bankach innych (Express Elixir) 
 

 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

realizowanych w systemie SORBNET  30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

    - w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)   10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

6. 
Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą 
przyszłą): 
 

     

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:        

  a) na rachunki prowadzone w Banku za każdy bez opłat bez opłat bez opłat 

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, 
 

przelew 10,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych /mobilnych*  kanałów dostępu:       

  a) na rachunki prowadzone w Banku za każdy bez opłat bez opłat bez opłat 

  
b) na rachunki prowadzone w bankach innych,  
 

przelew  1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł 

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:     

  a) złożona w formie papierowej za każdą 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

  b) złożona za pośrednictwem elektronicznych / mobilnych*  kanałów dostępu dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat 
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4) 

 
odwołanie zlecenia stałego: 

      

  a) złożone w formie papierowej za każdą 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

  
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych / mobilnych* kanałów dostępu 
 
 

dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat 

7. Polecenie zapłaty: 

za każdą  dyspozycję 
  

      

1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:    

  a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty bez opłat bez opłat bez opłat 

  b) realizacja polecenia zapłaty 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:       

 a) za przyjęcie zgody za korzystanie z polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

  b) realizacja polecenia zapłaty 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

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

polecenia zapłaty1) 
  10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

8. Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem przy założeniu konta  za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat 

9. Ustanowienie, zmiana albo odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  za każdą dyspozycję 15,00 zł 10,00 zł 15,00 zł 

10. Zmiana karty wzorów podpisów za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

11. Potwierdzenie czeku gotówkowego  za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

12. Wydanie książeczki czeków gotówkowych  za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

13. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów  za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

14. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:        

1) w formie papierowej: 
za każdą  dyspozycję 

   
      

  a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej rachunek   bez opłat bez opłat bez opłat 

  b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego   

koszt listu poleconego 
za potwierdzeniem 
odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych 
Poczta Polska S.A. 

koszt listu 
poleconego za 
potwierdzeniem 

odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych 
Poczta Polska S.A. 

koszt listu 
poleconego za 
potwierdzeniem 

odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych 
Poczta Polska S.A. 

2) 
poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta 
 

  bez opłat bez opłat bez opłat 

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

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

2) z lat poprzednich   
30,00 zł + po 5,00 zł 
za każdy poprzedni 

rok 

30,00 zł + po 5,00 zł za 
każdy poprzedni rok 

30,00 zł + po 5,00 zł 
za każdy poprzedni 

rok 

16. 
Wydanie zaświadczenia: 
a) o posiadaniu rachunku , 
b) o posiadaniu rachunku wraz z  obrotami  i  saldem 

za każde zaświadczenie 
 

30,00 zł  
 70,00 zł 

 
30,00 zł  
 70,00 zł 

 
30,00 zł  
70,00 zł 

17. Wydanie zaświadczenia-opinii (obroty, saldo, zadłużenie) za każde zaświadczenie 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 

18. Sporządzenie kopii:  za każdy       

1) wyciągu bankowego:  dokument    

 2) 
jednego dowodu do wyciągu z bieżącego roku kalendarzowego: 
a) gdy określi daty 
b) gdy nie określi daty 

  
4,00 zł 
8,00 zł 

25,00 zł 

4,00 zł 
8,00 zł  

 25,00 zł 

4,00 zł 
8,00 zł  

25,00 zł 
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 3) 

 
jednego dowodu do wyciągu z lat poprzednich: 
a)  gdy określi daty  
b) gdy nie określi daty 

  
 

10,00 zł  
 30,00 zł 

 
10,00 zł  
30,00 zł 

 
10,00 zł  
30,00 zł 

4) obrotów na rachunku z bieżącego roku kalendarzowego    20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

5) obrotów na rachunku za każdy poprzedni rok    40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

19. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdy przelew 
 

0,5% min. 25,00 zł                      
max. 250,00 zł 

 
0,5%min. 25,00 zł                          

max. 250,00 zł 

 
0,5% min. 25,00 zł                     
max. 250,00 zł 

 

20. 
 
Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda 
 

 
za każdy monit 

 
20,00 zł 

 
20,00 zł 

 
 

20,00 zł 
 

21. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

22. 
Działania ZBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania 
przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 

za każdą dyspozycję 
50,00 zł jednak nie 

więcej niż 50% kwoty 
transakcji 

50,00 zł jednak nie 
więcej niż 50% kwoty 

transakcji  

50,00 zł jednak nie 
więcej niż 50% 
kwoty transakcji 

23. 
 
Za wydanie klientom (na wniosek) potwierdzenia salda z przeznaczeniem dla audytorów 
 

za każde potwierdzenie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

24. Usługa płatności masowych 
  
 
 

jednorazowo 
miesięcznie 

   

a) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

b) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny 
indywidualnie ustalana z 

klientem 
indywidualnie ustalana z 

klientem 
indywidualnie ustalana 

z klientem 

25. 
 

a) 
b) 

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z 
regulaminem prowadzenia rachunku): 
w przypadku podjęcia gotówki 
w przypadku nie podjęcia gotówki 

naliczana od kwoty wypłaty 

 
 

bez opłat 
0,25% 

 
 

bez opłat 
0,25% 

 
 

bez opłat 
0,25% 

26. Realizacja dyspozycji spadkobierców6) Od każdego spadkobiercy 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

27. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku  : za każdą dyspozycję    
a)  na rzecz ZBS  bez opłat bez opłat bez opłat 
b) Innych banków i podmiotów , niż wskazane w pkt.a  100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 

 

*Po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank 
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Usługi bankowości elektronicznej 
(od dnia 01-01-2021r. produkty wycofane z oferty banku)         

  Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA  

Biznes Non profit Agro 

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: miesięcznie       

1) kanału WWW   bez opłat bez opłat bez opłat 

2) Serwisu SMS:         

  a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:   6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

  
- powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie o godz. 18:00, od poniedziałku 

do piątku) 
        

  - powiadomienie o odmowie realizacji przelewu         

  c) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:   12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 

  - powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału WWW         

  - potwierdzenie transakcji kartowej         

2. 
1) 
2) 

Opłata za wydanie haseł stałych lub jednorazowych 
wydanie pierwszego hasła  
wydanie kolejnego hasła   

za każde hasło 
 
 

 
bez opłat 
10,00 zł 

 
bez opłat 
10,00 zł 

 
bez opłat 
10,00 zł 

3. 
Opłata za usługę  przekazywania haseł SMS 
 

miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 2,00 zł 

4. 
Opłata za użytkowanie Tokena SGB 
 

miesięcznie 2,50 zł 2,50 zł 1,80 zł 

 

 

 

 
 
 

         Zarząd 
Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego 
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Rozdział III  Pozostałe opłaty  

Podrozdział 1. Wpłaty gotówkowe lub bezgotówkowe  (przy użyciu terminala POS)1) oraz wypłaty gotówkowe 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1) Wpłaty gotówkowe lub bezgotówkowe przy użyciu terminala POS  (na rachunki obce): 

naliczana od 
wpłacanej kwoty 

0,5 % min. 4,00 zł 
0,5 % min. 4,00 zł 

bez opłat 
1,00 zł 

  a) na rachunki prowadzone w ZBS (przez osoby trzecie) 
 b) na rachunki prowadzone w innych bankach 

 
c) na rachunki instytucji pożytku publicznego lub cele charytatywne 
d) wypełnienie druku przelewu na zlecenie klienta wraz z wydrukiem (opłata jest niezależna od 
opłaty za wpłaty gotówkowe), 

2) Wypłaty gotówkowe (zwroty) z konta własnego banku  
naliczana od 

wypłacanej kwoty 
0,5 % min. 4,00 zł max. 200,00 zł 

1) Po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank 
 

Podrozdział 2.  Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Przyjęcie depozytu do przechowania: klucze, papiery wartościowe (w tym bony oszczędnościowe, akcje i obligacje) po wykonaniu operacji 100,00 zł 

2. 
Przechowywanie depozytu 

miesięcznie 50,00 zł 
  Uwaga: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu, np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, 

albo na zabezpieczenie kredytu 

3. Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę 
bezpieczną po wykonaniu operacji 

wg ceny zakupu dokonanego przez ZBS  
powiększona o aktualnie obowiązującą stawkę 

podatku VAT 

 
   Podrozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe 

  

  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Korzystanie z wrzutni  nocnej (usługa oferowana klientom instytucjonalnym z wyłączeniem rolników): 
naliczana od 

wpłacanej kwoty 

  

  0,30% min. 5,00 zł 

  
 

2.  Wymiana gotówki (z nominałów mniejszych na większe i odwrotnie) - opłata obowiązuje od kwoty 300,00 zł naliczana od 
wymienianej kwoty 

0,5% min. 5,00 zł 

  
 

  

3. Za zastrzeżenie: 

za każde naliczenie 

  

a) 
b) 

dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty ZBS  bez opłat 
10,00 zł dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt a 

4. Przyjęcie czeku do inkasa   za każdą listę 35,00 zł 

5. Inkaso weksli przesłanych przez inne banki i podmioty za każdy weksel 20,00 zł 

6. 
Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobierają opłaty od ZBS ) 

za każdą informację  
opłata w wysokości stosowanej przez bank 

pobierający taką opłatę od ZBS  

7. Próbne naliczenie premii gwarancyjnej - dotyczy książeczek mieszkaniowych założonych do dnia 23.10.1990r.  za każde naliczenie 30,00 zł 

8. Za złożenie wniosku o udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz SKOK-ach za każdy wniosek 15,00 zł 
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Podrozdział 4. Kantor SGB 
   

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Kantor SGB - dla indywidualnych - udostępnienie i obsługa - bez opłat 

2. Kantor SGB - dla instytucjonalnych - udostępnienie i obsługa - bez opłat 

 

                                     Zarząd 
Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego 
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Dział II Taryfa opłat i prowizji za usługi bankowe w walucie wymienialnej w Zachodniopomorskim Banku 

Spółdzielczym         

 

Rozdział  I. Postanowienia ogólne 

                     1. ZBS pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe, związane z obrotem dewizowym, dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych   zgodnie z niniejszą "Taryfą  opłat i prowizji za  usługi bankowe w 
walucie wymienialnej w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym".  
2. Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca transakcji, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej. 
3. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również    kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie 
dewizowym. 
4. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 
5. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto, chyba że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika inaczej. 
6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej lub bezgotówkowej. 
7. 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.  
8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem w poszczególnych rozdziałach:  
a) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji  
b) cyklicznie,  
 c) w innych terminach wskazanych w niniejszej tabeli lub w umowach zawartych pomiędzy klientem a ZBS   
9. Opłata cykliczna, o której mowa w ust. 8 pkt b), pobierana jest na koniec każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty 
miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez ZBS .  
10. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz 
poniesione przez Banki koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 
11. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego 
w dniu pobrania należności. 
12. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522), ZBS  niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami 
zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 
13. Niniejsza "Taryfa opłat  i prowizji za usługi bankowe w walucie wymienialnej w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym" ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów. Odmienne postanowienia mogą 
wynikać z umów zawieranych z klientami. 
14. Przesłanki i tryb zmiany tabeli wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych. 
15. Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w taryfie w przypadku wydania decyzji, rekomendacji, zalecenia, stanowiska, orzeczenia lub innego dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego, 
Narodowy Bank Polski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub inne właściwe urzędy lub organy administracji publicznej, określającego zasady świadczenia przez Bank usług 
lub określającego zasady korzystania z tych usług przez posiadacza rachunku w ramach zawartej z nim umowy, powodujących wzrost ponoszonych przez Bank kosztów świadczenia tych usług. 
16. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie dewizowym. 
17. W przypadku inkasa oraz akredytywy dokumentowej mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej na dzień złożenia zlecenia. 
18. Bank nie pobiera opłaty za prowadzenie rachunku klientów indywidualnych i instytucjonalnych w przypadku braku obrotów  na rachunku w danym miesiącu z wyłączeniem  operacji  dopisania odsetek.   
19. Polecenie przelewu SEPA –  przelew umożliwiający przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy prowadzony w innym banku w kraju lub w innym banku poza krajem na obszarze jednolitego obszaru 
płatności w euro (SEPA). Polecenie przelewu SEPA musi spełniać łącznie następujące warunki: waluta transakcji EURO, określona opcja kosztowa SHA, prawidłowy numer rachunku bankowego Beneficjenta oraz 
Zleceniodawcy w standardzie IBAN, rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG; 
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 Rozdział II. Usługi dla klientów indywidualnych 
     

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA   

W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN  należy stosować kursy średnie NBP z dnia rozliczenia należnych opłat i prowizji.   

  Podrozdział 1. Płatności w obrocie dewizowym     
1 Polecenie przelewu wewnętrznego  bez prowizji   

2 Przelew przychodzący z zagranicy lub z innych banków w kraju:     
  1) na rachunki bankowe  bez prowizji   

  2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 0,3% wartości przekazu   
     min. 20 zł max.150 zł   

3 Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty* 100 zł   

  
UWAGA! Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę. 
 

    

4 Polecenie przelewu w walucie obcej 1) (SWIFT pomiędzy rachunkami płatniczymi w kraju w walucie innej niż złoty i euro) -     

   tryb normalny     

  1) złożonych w formie papierowej     

     a) na rachunki bankowe klientów ZBS     

        - przekazy do równowartości 5.000 euro bez opłat   

        - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro bez opłat   

     b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a)     

        - przekazy do równowartości 5.000 euro 40 zł   

        -  przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro  75 zł   

  2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 
   

     a) na rachunki bankowe klientów ZBS     

        - przekazy do równowartości 5.000 euro bez opłat   

        - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro bez opłat   

     b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a)     

        - przekazy do równowartości 5.000 euro 40 zł   

        -  przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro  75 zł   



Taryfa Prowizji i Opłat 

  45   

SGB

Spółdzielcza Grupa Bankowa

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
Polecenie przelewu w walucie EUR w kraju1) - tryb normalny ( SWIFT )  

 
 
 
 
  

  

  1) złożonych w formie papierowej     

     a) na rachunki bankowe klientów  ZBS     
        - przekazy do równowartości 5.000 euro bez opłat   
        - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro bez opłat   
     b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a)     
        - przekazy do równowartości 5.000 euro 40 zł   
        -  przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro  75 zł   
  2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

   

     a) na rachunki bankowe klientów ZBS     
         - przekazy do równowartości 5.000 euro bez opłat   
         - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro bez opłat   
     b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a)     
        - przekazy do równowartości 5.000 euro 40 zł   
        -  przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro  75 zł   

6 Polecenie przelewu za granicę w walucie obcej i PLN ( SWIFT ) - tryb normalny    

  1) złożonych w formie papierowej    

     a) na rachunki bankowe klientów ZBS    

        - przekazy do równowartości 5.000 euro bez opłat  

        - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro bez opłat  

     b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a)    

        - przekazy do równowartości 5.000 euro 40 zł  

        -  przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro  75 zł  

  2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 
  

     a) na rachunki bankowe klientów ZBS    

         - przekazy do równowartości 5.000 euro bez opłat  

         - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro bez opłat  

     b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a)    

        - przekazy do równowartości 5.000 euro 40 zł  

        -  przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro  75 zł  
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7 Polecenie przelewu SEPA - tryb normalny:     

  1) złożonych w formie papierowej     
      a) na rachunki bankowe klientów ZBS bez opłat   
      b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 15 zł   
  2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej     
      a) na rachunki bankowe klientów ZBS bez opłat   
      b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 0,50 zł   

8 Polecenie  przelewu w trybie pilnym - dodatkowa opłata do ust. 4, 5 i 6     

  1) na rachunki bankowe klientów ZBS bez opłat  

  2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 100 zł  

  UWAGA ! Polecenie przelewu może być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez SGB-Bank S.A. wolnych środków  na rachunkach nostro.  

9 Przelew pilny w walucie EURO do banków - uczestników systemu Target2     

  1) złożonych w formie papierowej     

      a) na rachunki bankowe klientów ZBS bez opłat   

      b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 60 zł   

  2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej     

      a) na rachunki bankowe klientów ZBS bez opłat   

      b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 40 zł   

10 Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przelewów z opcją OUR*: 80 zł   

11 
Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)* - opłata pobierana w przypadku podania 
niepoprawnego IBAN do kraju EOG 

40 zł   

  
   

 

 
 
 

* Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami ZBS  i/lub SGB-Banku S.A. i/lub banków spółdzielczych należących do 
grupy SGB. 
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  Podrozdział 2. Rachunki  oszczędnościowe typu a’vista i terminowe lokaty oszczędnościowe Tryb pobierania opłaty 
STAWKA 
OBOWIĄZUJĄCA 

1 Otwarcie rachunku - bez opłat 

2 Prowadzenie rachunku: 
  
  

  a) oszczędnościowego typu a’vista   miesięcznie 6,00 zł  

  b) terminowej lokaty oszczędnościowej -  bez opłat  

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

4 Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem przy założeniu konta za każdą dyspozycję  bez opłat  

5 Ustanowienie, zmiana albo odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję  10,00 zł 

6 
Wydanie zaświadczenia : 
a) o posiadaniu rachunku, 
b) o posiadaniu rachunku wraz z obrotami i saldem. 

 
za każde zaświadczenie  

 
15,00 zł 
30,00 zł  

7 Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 
 

 miesięcznie 
5,00 zł   

8 Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty) 
 

 - 
 bez prowizji  

9 Wpłaty obce na rachunki  klientów Banku oszczędnościowe typu a’vista naliczana od wpłaconej kwoty 0,5% min. 3,00 zł 

10 

Dyspozycja na wypadek śmierci: 
a) przyjęcie dyspozycji 
 b)  zmiana dyspozycji 
 c)  odwołanie dyspozycji 

  
  

  
bez opłat 
15,00 zł 
15,00 zł 

za każdą dyspozycję  

11 
Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku na : 
a) rzecz ZBS  
b) innych banków i podmiotów niż wskazany w pkt a 

za każdą dyspozycję 
bez opłat 
100,00 zł 

12 Realizacja dyspozycji spadkobierców 3) od każdego spadkobiercy     15,00 zł   

13 

  Sporządzenie i wysyłanie wyciągów bankowych raz w miesiącu: 
  a) sporządzanie i odbiór wyciągu w placówce ZBS  
  b) sporządzanie i wysyłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego  
  c) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta  

-  

 
bez opłat 
bez opłat 
bez opłat 

 
14 

Sporządzenie kopii wyciągu lub historii rachunku 
  
  

  
  

 a) z bieżącego roku kalendarzowego  za każde zestawienie 20,00 zł 

 b) z lat poprzednich za każde zestawienie 
20,00 zł-+ 5,00 zł 

za każdy 
poprzedni rok 

15 
Sporządzenie pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta gdy: 

  

  
  

 a) klient określił datę dokonania operacji za każdą dyspozycję 10,00 zł 

 b) klient nie określił daty dokonania operacji za każdą dyspozycję 20,00 zł 

  Podrozdział 3. Zlecenia różne 

W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych SGB-Bank S.A. pobiera prowizje i koszty pobrane przez bank zagraniczny, pośredniczący przy wykonaniu zlecenia klienta. 

1 
Czynności niestandardowe, zwroty zleceń reklamowanych (wyjaśnianie  niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie 
dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy  odbiorcy płatności lub 
innych danych zlecenia itp.)                                                                                                                                                                                                                                            

 
100,00 zł 

  
  

2 Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych z korzystaniem z łączy telekomunikacyjnych 10,00 zł 

3 Inne: kurier na życzenie klienta 
zgodnie z fakturą 
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  Podrozdział 4. Karty płatnicze – karty z funkcją zbliżeniową MasterCard do rachunków oszczędnościowych 
                                                    w EUR/GBP/USD   

Tryb pobierania 
opłaty STAWKA W WALUCIE RACHUNKU 

1. 

Użytkowanie karty1) 

 

miesięcznie za każdą 
kartę 

  

 1 EUR, 1,50 USD, 1 GBP 

 
 

2. 
 
Opłata za wypłatę gotówki: 
 
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1) 

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a 

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b (przy użyciu terminala POS)1) 

 

e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 2) 
 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
naliczania  od 

wypłacanej kwoty 

  
 

 
bez opłat 

1 EUR, 1 USD, 1 GBP 
 

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 
3% min. odpowiednio 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

 
3% min. odpowiednio 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

  

3. 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa 
członkowskiego EOG) 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
naliczania  od 

wypłacanej kwoty  

 
1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

4. 
 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
  

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
 

 
0,50 EUR, 0,50 USD, 0,50 GBP  

 

5.  Wydanie nowego numeru PIN) za każdy numer PIN 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP  

6. 
 Zmiana PIN w bankomatach: 
a) sieci SGB 
b) innych, niż wskazane w pkt a 

za każdą zmianę 
1 EUR, 1 USD, 1 GBP 

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP   

7.  

 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
a) sieci SGB 
b) innych, niż wskazane w pkt a 
 

za każde 
sprawdzenie 

  0,25 EUR, 0,30 USD, 0,20GBP 
1 EUR, 1 USD, 1 GBP 

8. 
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 
a) w formie papierowej za pośrednictwem poczty, 
b) w formie elektronicznej miesięcznie 

0,50 EUR, 0,60 USD, 0,40 GBP 
bez opłat 

9. 

Transakcja bezgotówkowa: 
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG2); 

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego 
państwa członkowskiego EOG); 

- 
 
 

bez prowizji 
bez prowizji 
bez prowizji 

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

2) Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

3) Nie więcej niż kwota oszczędności. 

                                                            
                                                                         Zarząd 

                                                                     Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego 
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Rozdział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych    
      

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN  należy stosować kursy średnie NBP z dnia rozliczenia należnych opłat i prowizji. 

  Podrozdział 1.  Skup i sprzedaż wartości dewizowych   

1 Skup i sprzedaż walut obcych bez prowizji 

2 Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju:   
bez prowizji 

0,3% wartości przekazu  
min. 20 zł max.150 zł 

       1) na rachunki bankowe klientów SGB 

  
  

     2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 
  

3 Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty* 100 zł 

  
UWAGA! Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu 
określonego 

  

4 Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju - tryb normalny:         

  1) złożonych w formie papierowej   

      a) na rachunki bankowe klientów ZBS   

         - przekazy do równowartości 5.000 euro bez opłat 

         - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro bez opłat 

      b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a)   

         - przekazy do równowartości 5.000 euro 40 zł 

         - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro  75 zł 

  2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej   

      a) na rachunki bankowe klientów ZBS   

         - przekazy do równowartości 5.000 euro bez opłat 

         - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro bez opłat 

      b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a)   

         - przekazy do równowartości 5.000 euro 40 zł 

         - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro  75 zł 

5 Polecenie przelewu SEPA   

  1) złożonych w formie papierowej   

      a) na rachunki bankowe klientów ZBS bez opłat 

      b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 15 zł 

  2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej   

      a) na rachunki bankowe klientów ZBS bez opłat 

 



Taryfa Prowizji i Opłat 

  50   

SGB

Spółdzielcza Grupa Bankowa

      b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 0,50 zł 

6 Polecenie przelewu w trybie pilnym - dodatkowa opłata do ust. 4    

  1) na rachunki bankowe klientów ZBS  bez opłat 

  2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 100 zł 

  UWAGA ! Polecenia przelewu  mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez SGB-Bank S.A. wolnych środków na rachunkach nostro. 

7. Przelew pilny w walucie EURO do banków -  uczestników systemuTarget2   

  1) złożonych w formie papierowej   

      a) na rachunki bankowe klientów ZBS bez opłat 

      b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 60 zł 

  2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej   

      a) na rachunki bankowe klientów ZBS bez opłat 

      b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 40 zł 

8 Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR)* 80 zł 

9 

Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP) - opłata pobierana w przypadku 
podania niepoprawnego IBAN do kraju EOG  40 zł 

10 Przeprowadzenie wywiadu handlowego o firmie 70 zł 

                Podrozdział 2. Akredytywa dokumentowa     
1 Otwarcie lub przeniesienie akredytywy (za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny) 0,2% min.250 zł 

2 Awizowanie beneficjentowi akredytywy obcej bez dodania potwierdzenia                                                               250 zł 

3 Potwierdzenie akredytywy (za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny) 0,2% min.250 zł 

4 Podwyższenie kwoty akredytywy - od kwoty podwyższenia 0,2% min.250 zł 

5 Przedłużenie terminu ważności akredytywy  

0,2% min.250 zł 

 
UWAGA! Jeżeli nowy termin ważności akredytywy nie przekracza 3-miesięcznego okresu od momentu ustanowienia poprzedniego 
terminu ważności, to pobiera się opłatę jak za inną zmianę warunków akredytywy. 

6 Inna zmiana warunków akredytywy  100 zł 

7 Wypłata z akredytywy (od kwoty dokumentów) 0,2% min.250 zł max.400 zł 

8 Badanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy 250 zł 

9 Zryczałtowana opłata z tytułu nadzoru nad odroczoną płatnością  (za każdy miesiąc odroczenia) 200 zł 

10 Przeniesienie praw własności do towaru (cesja lub upoważnienie) 100 zł 

11 Wygaśnięcie niewykorzystanej akredytywy 200 zł 

12 Sporządzenie wzoru brak opłat 
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  Podrozdział 3. Inkaso   

1 Inkaso dokumentów oraz weksli 0,2% 

    
min. 150 zł 
max.400 zł 

2 Akcept traty 200 zł 

3 Zmiana warunków inkasa 100 zł 

4 Przeniesienie praw własności do towaru/cesja lub upoważnienie 200 zł 

5 Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów niezainkasowanych 100 zł 

6 Protest weksla lub traty 
   300 zł - 

plus koszty 
notarialne 

 

 
 
 

  Podrozdział 4. Rachunki bieżące i  terminowe lokaty oszczędnościowe Tryb pobierania opłaty  
STAWKA 

OBOWIĄZUJĄCA 
  

1 Otwarcie rachunku  - bez opłat 

2 
Prowadzenie rachunku: 
a) bieżącego, 
b) terminowej lokaty oszczędnościowej 

miesięcznie  
 - 

20,00 zł 
bez opłat 

3 Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem przy założeniu konta   - bez opłat 

4 Ustanowienie, zmiana albo odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję  15,00 zł 

5. Zmiana karty wzorów podpisu za każdą dyspozycję  20,00 zł 

6 
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu 
UWAGA! Nie dotyczy operacji umów założonych od 01.01.2021 (Konto dla Firm, Konto Agro Plus) 

za każdy przelew 
0,5% min. 25,00 zł -  

max 250,00 zł 

7 
Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku na : 
a) rzecz ZBS  
b) innych banków i podmiotów niż wskazany w pkt a 

za każdą dyspozycję 
 

bez opłat 
100,00 zł 

8. 
Wydanie zaświadczenia : 
a) o posiadaniu  rachunku 
b) o posiadaniu rachunku wraz z obrotami i saldem 

za każde zaświadczenie  
  

30,00 zł 
70,00 zł 

9 
Wpłaty własne gotówkowe na rachunki bieżące w placówce Banku 
UWAGA! Nie dotyczy operacji na rachunkach lokat terminowych. 
Nie dotyczy operacji umów założonych od 01 01.2021 (Konto dla Firm, Konto Agro Plus) 

naliczana od wpłacanej kwoty  0,3 % min 3,00 zł 

10 
 Wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego dokonywane w placówkach Banku 
UWAGA! Nie dotyczy operacji na rachunkach lokat terminowych. 
Nie dotyczy operacji umów założonych od 01 01.2021 (Konto dla Firm, Konto Agro Plus) 

naliczana od wypłacanej kwoty  0,5 %  min 5,00 zł 
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11 Wpłaty obce na rachunki bieżące klientów Banku naliczana od wpłacanej kwoty 0,5 % min. 3,00 zł 

12 Realizacja dyspozycji spadkobierców3) za każdego spadkobiercę 15,00 zł 

13 
Sporządzenie  i wysłanie wyciągu bankowego : 
  

  a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącego rachunek - bez opłat 

  
b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 
raz w miesiącu  

za każdą dyspozycję 

koszt listu poleconego 
za potwierdzeniem 
odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych 
Poczta Polska S.A. 

  c) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej -   bez opłat   

 
14 

 
 
Sporządzenie kopii wyciągu bankowego lub historii rachunku 
  

  a) z bieżącego roku kalendarzowego za każdy dokument   20,00 zł  

  b) z lat poprzednich za każdy dokument   
20,00 zł+5,00 zł za 

każdy poprzedni rok  

15 
Sporządzenie pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: 
  

  a) klient określił datę dokonania operacji za każdy dokument   10,00 zł 

  b) klient nie określił daty dokonania operacji za każdy dokument   20,00 zł 

16. 

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku ( w kwocie wymagającej 
awizowania , zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku )                                                                                                                                                                              
a) w przypadku podjęcia gotówki                                                                                                                                                               
b) w przypadku nie podjęcia gotówki - 

bez opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
0,25% od zamówionej 
kwoty max. 150,00 zł 
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  Podrozdział 5. Karty płatnicze – karty z funkcją zbliżeniową MasterCard do rachunków rozliczeniowych  
                                                           w EUR/GBP/USD                          

Tryb pobierania 
opłaty STAWKA W WALUCIE RACHUNKU 

1.  

Użytkowanie karty1) 
miesięcznie za każdą 

kartę 

  

 1,50  EUR, 2 USD, 1 GBP 

  
 

2. 

 
Opłata za wypłatę gotówki: 
 
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1) 

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a 

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b (przy użyciu terminala POS)1) 

e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 2) 
 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
naliczania  od 

wypłacanej kwoty  

  
 
 

bez opłat 
1 EUR, 1 USD, 1 GBP 

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 
3% min. odpowiednio 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 
3% min. odpowiednio 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

  
  

3. 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa 
członkowskiego EOG) 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
naliczana od 

wypłacanej kwoty  

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

4.  Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
  

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 
 

0,50 EUR, 0,50 USD, 0,50 GBP 
  

 
   

5.  Wydanie nowego numeru PIN)1) za każdy numer PIN 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP  

6. 
 Zmiana PIN w bankomatach: 
a) sieci SGB 
b) innych, niż wskazane w pkt a 

za każdą zmianę 
1 EUR, 1 USD, 1 GBP 

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP   

7.  

 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
 
a) sieci SGB 
b) innych, niż wskazane w pkt a 
 

za każde 
sprawdzenie 

  0,25 EUR, 0,30 USD, 0,20GBP 
1 EUR, 1 USD, 1 GBP 

8. 

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta: 

a) w formie papierowej za pośrednictwem poczty,1) 

b) w formie elektronicznej 
 miesięcznie 

0,50 EUR, 0,60 USD, 0,40 GBP 
bez opłat 

   

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

2) Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

3) Nie więcej niż kwota oszczędności. 

 

Zarząd  
Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego 

 


