
 

 

 
Szanowni Klienci,  

Uprzejmie informujemy, że zmianie ulega „Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów 
indywidualnych w Banku Spółdzielczym Tczewie ” 

W załączeniu udostępniamy Państwu treść dokonanych zmian w Taryfie, które wchodzą w życie z dniem              
01 kwietnia 2018 r. Jednocześnie informujemy, że dotychczasowa „Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 
dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Tczewie” przestanie obowiązywać z dniem 31 marca 2018 r. Mamy 
nadzieję, że nowa Taryfa spotka się z Państwa akceptacją. W przypadku braku akceptacji, do momentu wejścia w życie 
proponowanych zmian, mają Państwo możliwość złożenia w oddziale Banku lub przesłania poczta sprzeciwu. Przed datą 
wejścia w życie nowej Taryfy mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. 
Natomiast w przypadku złożenia przez Państwa sprzeciwu i niewypowiedzenia umowy, uznaje się, że zmiany zostały 
przyjęte i obowiązują od 01 kwietnia 2018 r. 

Podstawa prawna - § 130 ust.3 pkt.3 „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków 
bankowych dla klientów  indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Tczewie". Jednolity tekst Taryfy dostępny jest w 
placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. 

Z poważaniem, 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Tczewie 
 

Wyciąg ze zmianami w „Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych  
w Banku Spółdzielczym w Tczewie” 

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych  (dodano pkt. 15) 

  

Wyszczególnienie czynności 

  Stawka obowiązująca   

  

Tryb 
pobierania 

opłaty 

SGB 
Junior 

SGB 
Młodzieżowe     

U (3) 
SGB Standard 

SGB 
Młodzieżowe 

P 

SGB 
Pokolenia 

"Konto za 
złotówkę"  

"Wygodn
e Konto 

dla 
klientów 

ZUS" 

4. 

Operacje bezgotówkowe (przelewy): 
1)  złożone w formie papierowej: 
a) na rachunki prowadzone w SGB 
b) na rachunki prowadzone w innych 

bankach niż SGB 

za każdy 
przelew 

4,00 zł 
4,00 zł 

4,00 zł 
4,00 zł 

4,00 zł 
4,00 zł 

 
 

4,00 zł 
4,00 zł 

 
 

 
 

4,00 zł 2,00 zł 
4,00 zł 2,00 zł 

 
 

 
4,00 zł 
4,00 zł 

 

4,00 zł 
4,00 zł 

 

15. Wydanie odpisów i kopii dokumentów 

za każde 
zestawienie 

 

     
1) 

Sporządzenie historii obrotów rachunku, 
prowizji za rok bieżący (za każdy 
miesiąc) 

10,00 zł 

2) 
Sporządzenie historii obrotów rachunku 
za lata ubiegłe (za każdy miesiąc) 

20,00 zł 

3) 
Sporządzenie jednej kopii dowodu 
księgowego z roku bieżącego  

5,00 zł + VAT 

4) 
Sporządzenie jednej kopii dowodu 
księgowego z roku bieżącego  

 

20,00 zł + VAT 

5) 
Sporządzenie jednej kopii dowodu 
księgowego z lat ubiegłych 

20,00 zł + VAT 

6) 
Sporządzenie kopii umowy rachunku 

50,00 zł + VAT 

7) 

Sporządzenie odpisu wyciągu na 

życzenie klienta 
30,00 zł 

Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej 
 

  
  

Wyszczególnienie czynności 

  Stawka obowiązująca 
  

  
Tryb 

pobierania 
opłaty 

SGB 
Junior 

SGB 
Młodzieżowe     

U (3) 

SGB 
Standard 

SGB 
Młodzieżow

e P 

SGB 
Pokolenia 

"Konto za 
złotówkę"  

"Wygodne 
Konto dla 
klientów 

ZUS"       

2. 
Opłata za użytkowanie tokena:                 

1) Wydanie pierwszego tokena  

jednorazowo 
za token 

150,00 zł 
230 zł 

150,00 z 
230 zł 

150,00 zł  
230 zł 

150,00 zł 
230,00 zł 

150,00 zł 
230,00 zł 

150,00 zł 
230,00 zł  

 

150,00 zł 
230,00 zł 

2) wydanie kolejnego tokena (w tym 
wznowienie tokena ):(2) 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 

3) wydanie tokena w miejsce utraconego, 
uszkodzonego przez Klienta 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 

4. Przesłanie środków dostępu do 
Klienta (każdej przesyłki): 

od każdej 
przesyłki 

  
bez opłat 

5,00 zł 

  
bez opłat 

5,00 zł 

  
bez opłat 
5,00 zł 

  
bez opłat 
5,00 zł 

  
bez opłat 
5,00 zł 

 
bez opłat 

5,00 zł 

  
bez opłat 
5,00 zł 

1 a) wydanie nowego środka dostępu  
pierwszej koperty pary haseł stałych  lub 
telekodu  

 b) wydanie kolejnej koperty pary haseł lub 
telekodu  na wniosek Klienta 

Jednolity tekst „Taryfy prowizji i opłat  czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych  w Banku Spółdzielczym    w Tczewie” 

dostępny w placówkach banku lub www.bstczew.pl/?p=3123  w pliku taryfa-prowizji-i-opłat-za-czynnosci-i-usługi-bankowe-dla-

klientów-indywidualnych-1.04.2018.pdf 

http://www.bstczew.pl/?p=3123
http://bstczew.pl/wp-content/uploads/2018/01/taryfa-prowizji-i-opłat-za-czynnosci-i-usługi-bankowe-dla-klientów-indywidualnych-1.04.2018.pdf
http://bstczew.pl/wp-content/uploads/2018/01/taryfa-prowizji-i-opłat-za-czynnosci-i-usługi-bankowe-dla-klientów-indywidualnych-1.04.2018.pdf

