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Taryfa prowizji i opłat

SPIS TREŚCI
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Rozdział 4. Zlecenia różne



Taryfa Prowizji i Opłat

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Podstawowa Minimalna Maksymalna

1 Skup i sprzedaż walut obcych
Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju:
     1) na rachunki bankowe klientów banku i zrzeszonych banków spółdzielczych bez prowizji - -
     2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 0,3% 20,- 150,-
Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty 100,- - -
UWAGA! Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu określonego w Rozdziale 4 ust. 2.
Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju - tryb normalny (TOMNEXT) 0,2% 20,- 200,-
    

Eurotransfer  -  realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę nominowanych w EUR, z datą waluty TOMNEXT, spełniających 
następujące warunki (łącznie):

     - rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG,
     - bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta,

UWAGA ! Do eurotransferu nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego.

Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym (OVERNIGHT)  - dodatkowa 
opłata do ust. 4 i 5 0,2% 50,- 150,-

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

7 Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju
Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR):
    1) przekazy do równowartości 2.500 euro 30,- - -
    2) przekazy przekraczające równowartość 2.500 euro 60,- - -

UWAGA ! Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu.

9 Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP) 40,- - -

6

45,- plus koszty banków pośredniczących
8

2

3

4
plus 10,- za opłaty telekomunikacyjne

5 10,-

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne 

WYSZCZEGÓLNIENiE CZYNNOŚCI

W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN  należy stosować kursy średnie NBP z dnia transakcji.
Rozdział 1.  Skup i sprzedaż wartości dewizowych

bez prowizji



Taryfa Prowizji i Opłat

10 Realizacja przekazów w obrocie dewizowym w przypadku, gdy zarówno zleceniodawca, jak i beneficjent są klientami banków SGB 0,2% 20,- 200,-

11 Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów PSD

12 Przeprowadzenie wywiadu handlowego o firmie 

1 Inkaso dokumentów, czeków oraz weksli 0,2% 50,- 150,-
2 Akcept traty 50,- - -
3 Zmiana warunków inkasa 50,- - -
4 Przeniesienie praw własności do towaru/cesja lub upoważnienie 50,- - -
5 Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów niezainkasowanych 50,- - -
6 Protest weksla lub traty

Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku
UWAGA! Od inkasa czeków na kwoty do równowartości 10 USD prowizji nie pobiera się. Pobiera się jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 1,-

1 Otwarcie rachunku bez prowizji - -
Prowadzenie rachunku:
   1) osoby fizyczne bez prowizji - -
   2) podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne 15,- - -

3 Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwa, adres) bez prowizji - -
4 Ustanowienie, zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bez prowizji - -
5 Wystawianie zaświadczeń o stanie środków na rachunku 15,- - -

Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty):
    1) osoby fizyczne bez prowizji - -
   2) podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne 0,5% 4,- -
UWAGA! Nie dotyczy operacji na rachunkach lokat terminowych.

7 Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości 10.000 EUR) 0,3% - -
Dyspozycja na wypadek śmierci:
     1)  zmiana dyspozycji 20,- - -
     2)  odwołanie dyspozycji 20,- - -

9 Sporządzanie wyciągów bankowych bez prowizji - -

Rozdział 3. Rachunki walutowe
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6

8

150,-      plus opłata notarialna

7
50,-    plus koszty telekomunikacyjne

30,-

70,-

Rozdział 2. Inkaso



Taryfa Prowizji i Opłat

10 Przekazywanie pocztą wyciągów bankowych (raz w miesiącu) bez prowizji - -

1 Czynności niestandardowe (wyjaśnianie wszelkich niezgodności powstałych w toku  realizacji płatności w obrocie dewizowym, 
poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.) 100,- 

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

3 Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku (miesięcznie) 5,- - -
4 Inne: kurier na życzenie klienta zgodnie z fakturą - -

W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych SGB-Bank S.A. pobiera prowizje i koszty pobrane przez bank zagraniczny, pośredniczący przy wykonaniu zlecenia klienta
Rozdział 4. Zlecenia różne
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