
 
Załącznik nr 4 do uchwały nr 4/2019 

                       Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 25.01.2019r. 

  
 
Szanowni Klienci,  

 

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

W załączeniu udostępniamy Państwu treść dokonanych zmian w Taryfie, które wchodzą w życie z 
dniem 01 kwietnia 2019 r. Jednocześnie informujemy, że dotychczasowa „Taryfa prowizji i opłat za 
czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Tczewie” przestanie 
obowiązywać z dniem 31 marca 2019 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 pocztą sprzeciwu. Przed datą wejścia w życie nowej 
Taryfy mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. W 
przypadku złożenia przez Państwa sprzeciwu i niewypowiedzenia umowy, uznaje się, że zmiany zostały 
przyjęte i obowiązują od 01 kwietnia 2019 r. 

Podstawa prawna - §108 "Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków 
bankowych dla klientów instytucjonalnych 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 instytucjonalnych 

w Banku Spółdzielczym w Tczewie” 

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 

  
WYSZCZEGÓLNIENIE 

CZYNNOŚCI 

Tryb 
pobierania 

opłat 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

SGB Biznes  
SGB Biznes 

Plus 
SGB 

Wspólnota 
SGB Agro  

SGB 
Ekspert  

SGB Non 
profit 

"Wiele za 
niewiele" 

4. Realizacja 
przelewów: 

za każdy 
przelew 

        
      

  W kwocie poniżej 1 
000 000 zł 

        
      

1) złożone w formie 
papierowej: 

  
  

          

a) przelewy wewnętrzne 
na rachunki 
prowadzone w BS  

 2,00 zł (1) 2,00 zł (1) 2,00 zł (1)  2,00 zł (1) 2,00 zł (1) 2,00 zł (1) 2,00 zł (1) 

b) na rachunki 
prowadzone w innych 
bankach  4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 

c) na rachunki 
prowadzone w innych 
bankach  - 
realizowanych w 
systemie Express Elixir  12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 

2) złożone za 
pośrednictwem 
elektronicznych 
kanałów dostępu : 

za każdy 
przelew 

        

      

a) przelewy wewnętrzne 
na rachunki 
prowadzone w BS  

0,50 zł 0,40 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,40 zł 

b) na rachunki 
prowadzone w 
bankach innych, niż 
banki SGB 

1,00 zł 0,80 zł 0,50 zł 1.00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,90 zł 

c) na rachunki 
prowadzone w 
bankach innych, niż 
banki SGB - 
realizowanych w 
systemie Express Elixir 
. 

6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

3) realizowane w 
systemie SORBNET 

za każdy 
przelew 

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 25,00 zł 
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  W kwocie powyżej 

999.999,99 zł 
(przelewy realizowane 
są w systemie 
SORBNET) 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

4) sporządzenie 
komputerowego 
dokumentu polecenia 
przelewu na życzenie 
Klienta (opłata jest 
niezależna od opłaty 
za przelew) 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

 

Rozdział 4. Rachunki lokat terminowych , mieszkaniowe rachunki powiernicze, rachunki lokacyjne ZYSK 

1.Rachunki lokat terminowych     

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

5. Realizacja przelewów: 

za każdy przelew 

  

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł bez opłat 

1)  a) na rachunki prowadzone w bankach SGB bez opłat 

2) b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB bez opłat 

3) c) realizowane w systemie SORBNET  10,00 zł 30,00 zł 

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

30,00 zł 

 

Jednolity tekst „Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych w Banku 
Spółdzielczym w Tczewie” dostępny w placówkach banku lub w pliku......... 

 


