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DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Bank Spółdzielczy w Tczewie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe
świadczone w walucie krajowej - Klienci Banku Spółdzielczego w Tczewie", zwaną dalej taryfą.
2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają , co następuje:
1) Bank - Centrala, Oddział i komórki organizacyjne Banku Spółdzielczego w Tczewie
2) 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), Teleserwis i Serwis SMS udostępniany na podstawie odrębnej umowy.
3) pakiet taryfowy- zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów ,
4) SGB ( Spółdzielcza Grupa Bankowa ) - zrzeszenie , które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia w tym Bank Spółdzielczy w Tczewie,
5) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, hasło SMS,telekod, karta
chipowa , PIN do karty chipowej,
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. Prowizje i opłaty podawane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
7. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
8. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowania prowizji/opłaty w ciężar innego
rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.
9. 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 Spółdzielczym w Tczewie.
10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 9 pkt. 2, pobierane są w następujących terminach:
1) 7 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków i użytkowanie kart (druga część składowa opłaty za użytkowanie kart naliczana w przypadku nie rozliczenia transakcji
bezgotówkowych na wymaganą kwotę, pobierana jest do 10 dnia roboczego następnego miesiąca)
2) w dniu miesiąca odpowiadającemu dniowi pierwszego pobrania opłaty - w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia
korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Tczewie, a w przypadku klientów indywidualnych również w miesiącu zakończenia.
11. Opłaty roczne pobrane z góry od klientów indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
12. W przypadku rachunku otwartego w danym miesiącu, pierwsza opłata za prowadzenie rachunku pobrana zostanie w miesiącu następnym (po miesiącu otwarcia) i za ten następny miesiąc.
13. Pakiety dla Klienci indywidualni przeznaczone są dla następujących grup wiekowych :
1) SGB Junior - przeznaczony dla osób fizycznych od 13 do 18 roku życia,
2) SGB Młodzieżowe U - przeznaczony dla osób fizycznych powyżej 18 do 30 roku życia uczących się
3) SGB Młodzieżowe P- przeznaczony dla osób fizycznych powyżej 18 do 30 roku
4) SGB Standard - pakiet podstawowy przeznaczony dla osób fizycznych od 18 roku życia
5) SGB Pokolenia - przeznaczony dla osób fizycznych powyżej 55 roku życia .
14. Z pakietu "Konto za Złotówkę" mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Tczewie i nie posiadali
rachunku w Banku Spółdzielczym w Tczewie w okresie od 1.01.2017 r. do 5.11.2017 r.
15. Klient indywidualny, uprawniony do otrzymywania świadczeń emerytalno-rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w okresie od dnia 13.11.2017 roku do dnia 31.10.2019 roku
zawrze z Bankiem Spółdzielczym w Tczewie umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego „Konto za złotówkę” może uczestniczyć w promocji na zasadach określonych w
Regulaminie „Wygodne Konto dla klientów ZUS”.
16. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
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17. 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.
18. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Tczewie.
§2
Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych należy rozumieć:
1) kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”;
2) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;
3) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy
odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);
4) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego
samego dostawcę;
5) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy
rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro;
6) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
7) powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;
8) prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz
wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;
9) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji
wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej;
10) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty
debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;
11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na
terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taka wypłatę lub w placówce dostawcy;
12) wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;
13) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty
obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika;
14) obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty
pomniejsza ustalony limit kredytowy;
15) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku
płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi;
16) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
17) wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;
18) usługa bankowości telefonicznej - usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda
rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku
19) usługa bankowości elektronicznej - usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności
bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
20) zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy

3

Dział II. Usługi dla Klientów indywidualnych
Rozdział 1.1 Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych
Stawka obowiązująca

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.
2.
2.1
2.2
3.
4.
4.1
1)

a)

Prowadzenie rachunku płatniczego
Wpłata gotówki
dokonywane w placówce BS Tczew
dokonywane urządzeniach samoobsługowych BS Tczew
Wypłata gotówki dokonywana w placówce BS Tczew
Polecenie przelewu
w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł
złożone w formie papierowej:

Tryb pobierania opłat

SGB Junior

-

SGB
Młodzieżowe P

SGB
Pokolenia

"Konto za
złotówkę" (5)

"Wygodne
Konto dla
klientów
ZUS"

Podstawowy
rachunek płatniczy

bez opłat

bez opłat

4,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat

bez opłat
pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
4,00 zł (6)

4,00 zł

na rachunki prowadzone w SGB

SGB Młodzieżowe
SGB Standard
U (2)

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

2,00 zł

bez opłat

b)

na rachunki prowadzone w innych bankach, niż SGB

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

2,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat
pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
4,00 zł (6)

c)

na rachunki prowadzone w innych bankach, niż 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

6,00 zł

d)

przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS w Tczewie (3)

bez opłat

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat
pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
2,00 zł (6)

za każdy przelew

e)

na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB realizowanych w systemie
SORBNET

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

f)

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

bez opłat

2)

złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

a)

na rachunki prowadzone w SGB

bez opłat

bez opłat

0,50 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

b)

na rachunki prowadzone w innych bankach,

bez opłat

bez opłat

0,50 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,50 zł

0,50 zł

bez opłat
bez opłat
pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
0,50 zł (6)

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

0,30 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowanych w systemie Express Elixir.
c)
d)

przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS

4.2

na rachunki prowadzone w bankach innych, niż SGB realizowanych w systemie
SORBNET do kwoty 1 000 000,0 zł
na rachunki prowadzone w bankach innych, niż SGB realizowanych w systemie
SORBNET powyżej kwoty 999 999,99 zł

5.
5.1

Zlecenie stałe
realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

e)

1)

stałej kwocie

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

1,00 zł

bez opłat
pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
1,00zł (6)
bez opłat
pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
1,50zł (6)

bez opłat

bez opłat

2,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

za każdy przelew

2)

zmiennej kwocie

3)
4)

przyjęcie/modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego

5.2

złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

1)

2)

3)
4)

odwołanie zlecenia stałego

na rachunki prowadzone w bankach SGB

na rachunki w innych bankach, niż banki SGB

modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego załozona za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej
odwołanie zlecenia stałego złozonego za posrednictwem usług bankowości
elektronicznej

6.
6.1
6.2

Polecenie zapłaty:
złożenie zlecenia polecenia zapłaty
realizacja polecenia zapłaty

6.3

odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja
zgody polecenia zapłaty ( 1)

6.4
7.
8.
8.1
1)

za każdą
dyspozycję

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję

za każde polecenie

odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika

bez opłat

bez opłat

2,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

1,00 zł
1,00 zł

1,00 zł
1,00 zł

1,00 zł
1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

bez opłat

bez opłat

1,00zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

bez opłat
bez opłat

0,50 zł

bez opłat
pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
0,50 zł (6)

bez opłat

bez opłat

1,00 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

bez opłat
pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
0,50 zł (6)

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

4,00 zł
bez opłat

4,00 zł
bez opłat

4,00 zł
1,00 zł

4,00 zł
1,00 zł

4,00 zł
1,00 zł

4,00 zł
1,00 zł

4,00 zł
1,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

bez opłat

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat

Ustanowienie/ zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (4)
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
w formie papierowej:
generowane raz w miesiącu

za każdą
dyspozycję

miesięcznie

nie dotyczy

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2)

generowane po każdej zmianie salda

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł
(+ koszt za
każdą wysyłkę)

15,00 zł
(+ koszt za każdą
wysyłkę)

15,00 zł
(+ koszt za
każdą wysyłkę)

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każde odwołanie
lub zmianę
od każdego
spadkobiercy
za każdą
dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

20,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

miesięcznie
3)

generowane po każdej zmianie salda i wysyłane pocztą listem zwykłym

8.2

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

8.3

zmiana trybu/ częstotliwości drukowania /wysyłania wyciągów

9.

Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza
rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

10.

Realizacja dyspozycji spadkobierców

11.

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie

12.

Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku

13.

Za wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta

13.1 zaświadczenie o numerze rachunku

13.2 zaświadczenie o numerze rachunku wraz z obrotami na rachunku

14.

Likwidacja rachunku na życzenie Klienta przed upływem 3 miesięcy od daty
zawarcia

15

Wydanie odpisów i kopii dokumentów

jednorazowo

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

bez opłat

15,00 zł
(+ koszt za
każdą
wysyłkę)

15,00 zł
(+ koszt za każdą
wysyłkę)

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
(+ koszt za
(+ koszt za
(+ koszt za
każdą wysyłkę) każdą wysyłkę) każdą wysyłkę)

12,30 zł (kwota

12,30 zł (kwota brutto

12,30 zł (kwota

12,30 zł (kwota

12,30 zł (kwota

12,30 zł (kwota

12,30 zł (kwota

brutto obejmuje
podatek VAT 23%)

obejmuje podatek VAT
23%)

brutto obejmuje
podatek VAT 23%)

brutto obejmuje
podatek VAT 23%)

brutto obejmuje
podatek VAT 23%)

brutto obejmuje
podatek VAT 23%)

brutto obejmuje
podatek VAT 23%)

24,60 zł (kwota 24,60 zł (kwota brutto

za każdy dokument 24,60 zł (kwota

13.3 opinia/zaświadczenie inne niż powyżej

15,00 zł

24,60 zł (kwota brutto

24,60 zł (kwota

24,60 zł (kwota

24,60 zł (kwota

24,60 zł (kwota

brutto obejmuje
podatek VAT 23%)

obejmuje podatek VAT
23%)

brutto obejmuje
podatek VAT 23%)

brutto obejmuje
podatek VAT 23%)

brutto obejmuje
podatek VAT 23%)

brutto obejmuje
podatek VAT 23%)

43,05 zł (kwota

43,05 zł (kwota brutto

43,05 zł (kwota

43,05 zł (kwota

43,05 zł (kwota

43,05 zł (kwota

brutto obejmuje
podatek VAT 23%)

obejmuje podatek VAT
23%)

brutto obejmuje
podatek VAT 23%)

brutto obejmuje
podatek VAT 23%)

brutto obejmuje
podatek VAT 23%)

brutto obejmuje
podatek VAT 23%)

bez opłat

bez opłat

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

12,30 zł (kwota brutto
obejmuje podatek VAT 23%)

brutto obejmuje
obejmuje podatek VAT 23%)
podatek VAT 23%)

43,05 zł (kwota 43,05 zł (kwota brutto

brutto obejmuje
obejmuje podatek VAT 23%)
podatek VAT 23%)

20,00 zł

bez opłat

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

10,00 zł

bez opłat

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

20,00 zł

bez opłat

6,15 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

bez opłat

15.4 Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z lat ubiegłych

24,60 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

bez opłat

15.5 Sporządzenie kopii umowy rachunku

61,50 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

bez opłat

30,00 zł

bez opłat

nie dotyczy

6,15 zł

15.3 Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z roku bieżącego

za każde
zestawienie

15.6 Sporządzenie odpisu wyciągu na życzenie klienta

16

Wniosek o udzielenie dostawcy informacji o rachunkach płatniczych konsumenta
umożliwiających wykonywanie transakcji, o których mowa w art. 59ia ust. 3 Ustawy o
usługach płatniczych, prowadzonych w bankach i spółdzielczych kasach
oszczędnościowo - kredytowych

za każdy wniosek

Rozdział 1.2 Skup i sprzedaż walut
1

Skup i sprzedaż walut obcych

bez prowizji

2

Polecenie przelewu wewnętrznego

bez prowizji

3

Przelew przychodzący z zagranicy lub z innych banków w kraju:

bez prowizji

4

za każde polecenie
wypłaty

Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty (7)

100,00 zł

Uwaga! Jeżeli zwrot niepojetej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu określonego w pozycji "Zlecenia różne" pkt.1.
5

Polecenie przelewu w walucie obcej (6) (SWIFT pomiędzy rachunkami
płatniczymi w kraju w walucie innej niż złoty i euro)
tryb normalny (TOMNEXT)

5.1

na rachunki bankowe klientów SGB

1)

przekazy do równowartości 5.000 euro

bez opłat

2)

przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro

bez opłat

5.2

na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt. 5.1

1)

za każde polecenie
przelewu

przekazy do równowartości 5.000 euro

2)

przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro

6

Polecenie przelewu w euro SWIFT ( w kraju
tryb normalny (TOMNEXT)

6.1

na rachunki bankowe klientów SGB

1)

przekazy do równowartości 5.000 euro

(6)

30,00 zł

bez opłat
pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
30,00 zł (6)

30,00 zł

bez opłat
pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
30,00 zł (6)

i za granicą )

za każde polecenie
przelewu

bez opłat
bez opłat

2)

przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro

6.2

na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt. 6.1

1)

przekazy do równowartości 5.000 euro

30,00 zł

2)

przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro

65,00 zł

7

Polecenie przelewu za granicę w innej walucie niż euro SWIFT- tryb normalny
(TOMNEXT):

7.1

przekazy do równowartości 5.000 euro

7.2

przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro

8

na rachunki bankowe klientów SGB

8.2

na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt. 8.1

30,00 zł
65,00 zł

Polecenie przelewu SEPA (6) z datą waluty TOMNEXT:

8.1

9

za każde polecenie
przelewu

Polecenie przelewu za granicę w trybie pilnym (OVERNIGHT)- dodatkowa
opłata do ust. 6 i 7

za każde polecenie
przelewu

bez opłat

za każde polecenie
przelewu

100,00 zł

4,80 zł

UWAGA ! Polecenie przelewu może być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez Bank Spółdzielczy w Tczewie wolnych środków na rachunkach nostro.
10

Polecenie przelewu do innych banków w kraju w trybie pilnym (OVERNIGHT)
dodatkowa opłata do ust. 5 - 6

10.1 na rachunki bankowe klientów SGB

(7)

za każde polecenie
przelewu

bez opłat

100,00 zł
10.2 na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt. 10.1
UWAGA ! Polecenie przelewu może być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez Bank Spółdzielczy w Tczewie wolnych środków na rachunkach nostro.

za każde odwołanie
polecenia przelewu

45,00 zł + koszty banków pośredniczących

11

Odwołanie polecenia przelewu za granicę lub do innych banków w kraju

12

Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące
w wykonywaniu przelewów z opcją OUR (7):

12.1

przekazy do równowartości 2.500 euro

40,00 zł

12.2

przekazy przekraczające równowartość 2.500 euro

80,00 zł

(7)

za każdy przelew

UWAGA ! Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu. Opcje kosztowe OUR i BEN dostępne są wyłącznie przy składaniu dyspozycji w formie papierowej.
13

Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu
(Non STP) (7) - opłata pobierana w przypadku podania niepoprawnego IBAN do kraju
EOG

Rozdział 1.3 INKASO
1 Inkaso czeków

za każdy przelew

40,00 zł

za każdy czek

2

Inkaso dokumentów oraz weksli

0,2% min. 50,00 zł max. 150,00 zł
0,2% min. 150,00 zł max. 400,00 zł

3

Przekazywanie inkasa do realizacji w innym banku

50,00 zł + koszty telekomunikacyjne

4

Czynności niestandardowe dotyczace zleceń dewizowych (wyjaśnianie
wszelkich niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie
dewizowym, poszukiwanie płatności, wjaśnianie kosztów, zmiana szczegółów
płatności, zmiana danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.)

za każdy dokument
100,00 zł

5

Za przyjęcie czeku do inkasa

za każdy czek

20,00 zł

6

Zwrot czeku niezainkasowanego

za każdy czek

50,00 zł

Rozdział 1.4 Zlecenia różne
W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych Bank Spółdzielczy w Tczewie pobiera prowizje i koszty pobrane przez bank zagraniczny, pośredniczący przy wykonaniu zlecenia klienta.
Czynności niestandardowe (wyjaśnianie wszelkich niezgodności powstałych w
toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności,
100,00 zł
1 wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy
za każdy dokument
lub odbiorcy płatności itp.)
2
3
4

Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów
związanych z korzystaniem z łączy telekomunikacyjnych
Inne: kurier na życzenie klienta
Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych
za granicę

10,00 zł
zgodnie z fakturą
za każde
zaświadczenie

20,00 zł

(1) nie dotyczy klientów, których numer został zmieniony przez Bank
(2) warunek korzystania z pakietu SGB Młodzieżowego U ( dla uczących się) - jest okazanie pracownikowi banku indeksu, ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
(3) Nie dotyczy przelewów między rachunkami bankowymi a lokatami terminowymi
(4) w innym dniu niż założenie rachunku
(5) Posiadaczem rachunku mogą być osoby nie posiadające rachunku ROR w Banku oraz te osoby, które nie posiadały rachunku w 2017r.
(6) W przypadku Podstawowego Rachunku Płatniczego do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w Rozdziale 1.2 w ust.5-6 (dotyczy zleceń krajowych) i ust.8 (dotyczy zleceń krajowych) oraz w
Rozdziale 1.1 Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP) w ust. 4.1 pkt.1) lit.a), ust. 4.1 pkt.1) lit.b), ust. 4.1 pkt.1) lit.d, ust. 4.1 pkt.2) lit.b), ust.5.1 pkt.1), ust.5.1 pkt.2)
(7) Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami SGB- Banku S.A. i/lub banków spółdzielczych należących do grupy SGB.

Rozdział 2. Rachunki Walutowe w EUR, USD, GBP
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązkowa

1.Rachunki walutowe
W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczania równowartości PLN należy stosować kursy średnie NBP z dnia rozliiczania należnych opłat i prowizji
1

Prowadzenie rachunku

2

Ustanowienie, zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

3

Za wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta

(1)

3.1 zaświadczenie o numerze rachunku
3.2 zaświadczenie o numerze rachunku wraz z obrotami na rachunku

miesięcznie

3,00 zł

za każde ustanowienie, zmianę

5,00 zł

za każdy dokument

3.3 opinia/zaświadczenie inne niż powyżej
4 Wydanie odpisów i kopii dokumentów

12,30 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)
24,60 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)
43,05 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

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

10,00 zł

4.2 Sporządzenie historii obrotów rachunku za lata ubiegłe (za każdy miesiąc)
4.3 Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z roku bieżącego

20,00 zł
za każde zestawienie

6,15 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

4.4 Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z lat ubiegłych

24,60 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

4.5 Sporządzenie kopii umowy rachunku

61,50 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

4.6 Sporządzenie odpisu wyciągu na życzenie klienta
5

30,00 zł

Sporządzanie wyciągów bankowych

5.1 w formie papierowej:
1)

generowane raz w miesiącu

miesięcznie

2)

generowane po każdej zmianie salda

miesięcznie

15,00 zł

3)

generowane po każdej zmianie salda i wysyłane pocztą listem zwykłym

miesięcznie

15,00 zł (+ koszt za każdą wysyłkę)

miesięcznie

bez opłat

za każdą zmianę

5,00 zł

5.2 poprzez elektroniczne kanały dostepu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta
5.3 zmiana trybu/ częstotliwości drukowania/ wysyłania wyciągów
2. Skup i sprzedaż wartości dewizowych

bez opłat

1

Skup i sprzedaż walut obcych

bez prowizji

2

Polecenie przelewu wewnętrznego

bez prowizji

3

Przelew przychodzący z zagranicy lub z innych banków w kraju:

bez prowizji

4 Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty (2)
za każde polecenie wypłaty
Uwaga! Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu określonego w pozycji "Zlecenia różne" pkt.1.
5

100,00 zł

Polecenie przelewu w walucie obcej (SWIFT pomiędzy rachunkami płatniczymi w kraju w walucie
innej niż złoty i euro) tryb normalny (TOMNEXT)

5.1 na rachunki bankowe klientów SGB
1)

przekazy do równowartości 5.000 euro

2)

przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro

za każde polecenie przelewu

bez opłat
bez opłat

5.2 na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt 5.1
1)

przekazy do równowartości 5.000 euro

30,00 zł

2)

przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro

30,00 zł

Polecenie przelewu w euro SWIFT ( w kraju i za granicą )
tryb normalny (TOMNEXT)
6.1 na rachunki bankowe klientów SGB
6

1)

przekazy do równowartości 5.000 euro

2)

przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro

za każde polecenie przelewu

bez opłat
bez opłat

6.2 na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt 6.1
1)

przekazy do równowartości 5.000 euro

30,00 zł

2)

przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro

65,00 zł

7

Polecenie przelewu za granicę w innej walucie niż euro SWIFT- tryb normalny (TOMNEXT):
za każde polecenie przelewu

7.1 przekazy do równowartości 5.000 euro
7.2 przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
8

65,00 zł

Polecenie przelewu SEPA z datą waluty TOMNEXT:
za każde polecenie przelewu

8.1 na rachunki bankowe klientów SGB
8.2 na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt 8.1
9

30,00 zł

bez opłat
4,80 zł

Polecenie przelewu za granicę w trybie pilnym (OVERNIGHT)- dodatkowa opłata do ust. 6 i 7

za każde polecenie przelewu

100,00 zł

UWAGA ! Polecenie przelewu może być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez Bank Spółdzielczy w Tczewie wolnych środków na rachunkach nostro.
Polecenie przelewu do innych banków w kraju w trybie pilnym (OVERNIGHT) (2) - dodatkowa
opłata do ust. 5 - 6
10.1 na rachunki bankowe klientów SGB
10

za każde polecenie przelewu

bez opłat

10.2 na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt 10.1
100,00 zł
UWAGA ! Polecenie przelewu może być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez Bank Spółdzielczy w Tczewie wolnych środków na rachunkach nostro.
11

Odwołanie polecenia przelewu za granicę lub do innych banków w kraju

za każde odwołanie polecenia
przelewu

(2)

Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w
wykonywaniu przelewów z opcją OUR (2):
12.1 przekazy do równowartości 2.500 euro

45,00 zł + koszty banków pośredniczących

12

za każdy przelew

12.2 przekazy przekraczające równowartość 2.500 euro

40,00 zł
80,00 zł

UWAGA! Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu. Opcje kosztowe OUR i BEN dostępne są wyłącznie przy składaniu dyspozycji w formie papierowej.
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Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)
opłata pobierana w przypadku podania niepoprawnego IBAN do kraju EOG

(2)

3. INKASO
1 Inkaso czeków
2

Inkaso dokumentów oraz weksli

3

Przekazywanie inkasa do realizacji w innym banku

4

Czynności niestandardowe dotyczace zleceń dewizowych (wyjaśnianie wszelkich niezgodności
powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wjaśnianie
kosztów, zmiana szczegółów płatności, zmiana danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.)

5

Za przyjęcie czeku do inkasa

-

za każdy przelew

40,00 zł

za każdy czek

0,2% min. 50,00 zł max. 150,00 zł
0,2% min. 150,00 zł max. 400,00 zł
50,00 zł + koszty telekomunikacyjne

za każdy dokument
100,00 zł
za każdy czek

20,00 zł

6

Zwrot czeku niezainkasowanego

za każdy czek

50,00 zł

4. Zlecenia różne
W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych Bank Spółzielczy w Tczewie pobiera prowizje i koszty pobrane przez bank zagraniczny, pośredniczący przy wykonaniu zlecenia klienta.
Czynności niestandardowe (wyjaśnianie wszelkich niezgodności powstałych w toku realizacji
1 płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów
za każdy dokument
100,00 zł
płatności, zmiany danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.)

3

Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych z
korzystaniem z łączy telekomunikacyjnych
Inne: kurier na życzenie klienta

4

Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę

2

10,00 zł
zgodnie z fakturą
za każde zaświadczenie

20,00 zł

(1) w innym dniu niż założenie rachunku
(2) Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami SGB- Banku S.A. i/lub banków spółdzielczych należących do grupy SGB.

Rozdział 3. Rachunki oszczędnościowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.
4.
4.1

Prowadzenie rachunków oszczędnościowych:
Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy
Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego
Realizacja przelewów:
w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

1) na rachunki prowadzone w bankach SGB
2) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
3) realizowanych w systemie SORBNET (1)
4.2
5
5.1
1)
2)
3)
5.2
5.3
6.

realizowane powyżej 999.999,99 zł. ( przelewy realizowane są w systemie SORBNET)
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
w formie papierowej:
generowane raz w miesiącu
generowane po każdej zmianie salda
generowane po kądzej zmianie salda i wysyłane pocztą listem zwykłym
poprzez elektroniczne kanały dostepu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta
zmiana trybu/ częstotliwości drukowania/ wysyłania wyciągów
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym

7. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
8. Realizacja dyspozycji spadkobierców
9. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie

Tryb pobierania opłat

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każdą wypłatę

bez opłat
bez opłat
jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejna 10,00

za każdy przelew

jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejny 10,00
jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejny 10,00
jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejny 30,00
jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejny 10,00

miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
za każdą zmianę
za każdą dyspozycję

bez opłat
15,00 zł
15,00 zł (+ koszt za każdą wysyłkę)
bez opłat
5,00 zł
3,50 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

od każdego
spadkobiercy

15,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

10. Za wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta
10.1 zaświadczenie o numerze rachunku
10.2 zaświadczenie o numerze rachunku wraz z obrotami na rachunku
10.3 opinia/ zaświadczenie inne niż powyżej

za każdy dokument

12,30 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)
24,60 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)
43,05 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

(1) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku Spółdzielczego w Tczewie
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Rozdział 4. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
1.1
2.
3.
4.
4.1
1)
2)
3)
4.2

Prowadzenie rachunku:
terminowej lokaty oszczędnościowej
Wpłaty gotówkowe na rachunek
Wypłaty gotówkowe z rachunku
Realizacja przelewów:
w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł
a) na rachunki prowadzone w bankach SGB
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
c) realizowane w systemie SORBNET (1)
w kwocie powyżej 999.999,00 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)

5. Ustanowienie/ zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej
6.
7.
8.
8.1
8.2
9
9.1
9.2
9.3

Za wprowadzenie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Realizacja dyspozycji spadkobierców

Tryb pobierania opłat

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

-

bez opłat
bez opłat
bez opłat

za każdy przelew

4,00 zł
4,00 zł
30,00 zł
10,00 zł

za każdą dyspozycję

5,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

od każdego spadkobiercy

15,00 zł

Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej
na rzecz Banku Spółdzielczego w Tczewie
innych podmiotów, niż wskazany w pkt. 1

za każdą dyspozycję

bez opłat
30,00 zł

Za wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta
zaświadczenie o numerze rachunku
zaświadczenie o numerze rachunku wraz z obrotami na rachunku
opinia/ zaświadczenie inne niż powyżej

za każdy dokument

12,30 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)
24,60 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)
43,05 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

(1) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku Spółdzielczego w Tczewie
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Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej
Stawka obowiązująca
Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania
opłaty

1. Usługa bankowości elektronicznej:
1.1 kanał WWW
kanału WWW oraz wyciągi w formie elektronicznej udostępnianych w
bankowości elektronicznej lub wysyłanych na e-mail- przy rezygnacji z
1.2 otrzymywania wyciągów przesyłanych listem zwykłym lub odbieranych w
banku

"Konto za
złotówkę"

"Wygodne
Konto dla
klientów
ZUS"

Podstawowy
rachunek
płatniczy

2,00 zł (1)

1,00 zł (1)

1,00 zł (1)

1,00 zł (1)

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 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

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

za każdą zmianę

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

miesięcznie

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5,00 zł
10,00 zł

5,00 zł
10,00 zł

5,00 zł
10,00 zł

5,00 zł
10,00 zł

5,00 zł
10,00 zł

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
bez opłat

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

bez opłat

miesięcznie

Pakiet Bezpieczny ( SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego
wchodzą:
- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do bankowości
4) elektronicznej (kanału www)
- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do bankowości
telefonicznej

3.2 wydanie kolejnej koperty pary haseł lub telekodu na wniosek Klienta
3.3 drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym)
3.4 za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju

SGB
SGB
Młodzieżowe P Pokolenia

bez opłat

Pakiet po każdej zmianie salda (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład
którego wchodzą:
3) - powiadomienie o wysokości salda na rachunku (po każdej zmianie salda)

- potwierdzenie transakcji kartowej
5) zmiana numeru telefonu powiązanego z usługą SMS-Banking
2. Opłata za użytkowanie Tokena SGB:
3. Przesłanie środków dostępu do Klienta (każdej przesyłki):
3.1 wydanie pierwszej koperty pary haseł stałych lub telekodu

SGB
SGB
Młodzieżowe U
Standard
(3)

bez opłat

1.3 Usługa bankowości telefonicznej
1.4 Serwisu SMS :
Pakiet Aktywny (SMS-y wysyłane na żądanie klienta), w skład którego
wchodzą:
- zapytanie o saldo na rachunku
1) - zapytanie o 5 ostatnich operacji na rachunku
- zapytanie o informacje o zdefiniowanym odbiorcy
- zapytanie o kursy walut
- wykonanie przelewu
Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego
wchodzą:
2)
- powiadomienie o wysokości salda na rachunku w tym powiadomienie o
odrzuceniu przelewu (raz dziennie - od poniedziałku do piątku)

SGB
Junior

od każdej
przesyłki
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od każdej
przesyłki
3.5 za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym)
4. Opłata za przekazywanie haseł SMS

miesięcznie

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

45,00 zł
1,50 zł

45,00 zł
1,50 zł

bez opłat
bez opłat

(1) dostęp do konta WWW ( Internet) oraz wyciągi poprzez e - mail - przy rezygnacji z otrzymywania wyciągów standardowych, tj. przesyłanych pocztą lub odbieranych w
banku - bez opłat
(2) użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności tokena nie złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia
(3 ) warunek korzystania z pakietu SGB Młodzieżowego U ( dla uczących się) - jest okazanie pracownikowi banku indeksu, ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
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Rozdział 6. 1. Karty płatnicze w PLN
Karty wydane do rachunku (debetowe)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Rachunki w
walutach
wymienialnych

Rachunki w PLN

Rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania
opłaty

Podstawowy
rachunek
płatniczy

Do rachunków
walutach
(EUR, GBP, USD)

Mastercard

Mastercard

karty z funkcją zbliżeniową
Mastercard
wydawane do
pakietów:
- SGB Standard
- SGB Pokolenia

Visa Electron
payWave
(od 15.06.2018
wydawane pod
marką VISA)
wydawane do
pakietów:
- SGB Standard
- SGB Pokolenia

Visa Electron
Karta moblina VISA
Mastercard
payWave
wydawane do
zbliżeniowa do
pakietów:
"młodzieżowa"
"Konta za złotówkę"
- SGB Junior
(od 15.06.2018 r.
(3)
wydane pod marką - SGB Młodzieżowe
wydawane do
U
pakietów:
Visa młodzieżowa)
- SGB Młodzieżowe - "Konto za złotówkę"
wydawane do
P
- "Wygodne Konto dla
pakietów:
- SGB Standard
klientów ZUS"
- SGB Junior
- SGB Pokolenia
- SGB Młodzieżowe
U
- SGB Młodzieżowe
P

1.

Wydanie karty płatniczej:

za każdą kartę

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,00 EUR
0,00 USD
0,00 GBP

2.

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

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

nie dotyczy

20,00 zł

bez opłat

5,00 EUR
7,00 USD
5,00 GBP

3.

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

bez opłat

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

bez opłat

bez opłat

0,00 EUR
0,00 USD
0,00 GBP

bez opłat

bez opłat

1,50 EUR
2,00 USD
1,50 GBP

4.

Obsługa karty płatniczej debetowej

5.

Zmiana limitów transakcyjnych karty

6.

Wypłata gotówki

6.1

w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej
Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych

6.2 w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy uzyciu terminala POS)(1)

za każdą kartę

miesięcznie

za każdą
zmianę
za każdą
wypłatę,
pobierana w
dniu
rozliczania
operacji

bez opłat
bez opłat
bez opłat
2,50 zł
przy rozliczaniu
przy rozliczaniu przy rozliczaniu co przy rozliczaniu
co najmniej 5
co najmniej 5
najmniej 5 operacji
co najmniej 5
operacji
operacji
bezgotówkowych
operacji
bezgotówkowych bezgotówkowych
w miesiącu
bezgotówkowych
w miesiącu
w miesiącu
kalendarzowym w
w miesiącu
kalendarzowym w kalendarzowym w
przeciwnym
kalendarzowym w
przeciwnym
przeciwnym
wypadku 5,00 zł
przeciwnym
wypadku 5,00 zł
wypadku 5,00 zł
wypadku 5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

1,50 EUR
2,00 USD
1,50 GBP

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

bez opłat

1,00 EUR
1,00 USD
1,00 GBP
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6.3 w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt. 6.1

6.4

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 6.2 (przy uzyciu terminala
POS)(1)

2,00 zł

naliczana od
wypłacanej
kwoty

6.5

w bankomatach za granicą poza teretorium państw członkowskich EOG
(4)

7

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

naliczana od
wypłacanej
kwoty

8

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą
wypłatę,
pobierana w
dniu
rozliczenia
operacji

9

Wysyłka numeru PIN
a) pocztą

3% min.4,50 zł

3% min.10,00 zł

2% min.4,50 zł

3% min.10,00 zł

3% min.10,00 zł

2% min. 5,00 zł

2% min.4,50 zł

3% min.10,00 zł

3% min.10,00 zł

1,50 zł

0,5% min. 2,00 zł

3% min.4,50 zł

3% min.4,50 zł

3,00 zł

3% min .4,50 zł

bez opłat

1,50 EUR
2,00 USD
1,00 GBP

bez opłat

3% min.
odpowiednio
1,50 EUR
2,00 USD
1,00 GBP

nie dotyczy

3% min.
odpowiednio
1,50 EUR
2,00 USD
1,00 GBP

3% min.10,00 zł

bez opłat

3% min. 4,50 zł

3% min.
odpowiednio
1,50 EUR
2,00 USD
1,00 GBP

1,60 zł

bez opłat
(na terenie Polski)

bez opłat

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

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

6,00 zł

3,50 zł

bez opłat

2,00 EUR
3,00 USD
2,00 GBP

2,00 zł (2)

2,00 zł (2)

2,00 zł (2)

2,00 zł (2)

2,00 zł

bez opłat

1,50 EUR
2,50 USD
1,50 GBP

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

bez opłat

2,50 EUR
3,50 USD
2,50 GBP

4,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

nie dotyczy

4,50 zł

3,50 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

nie dotyczy

7,00 zł

7,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,00 zł

bez opłat

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

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,00 EUR
1,00 USD
1,00 GBP

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdą
wysyłkę

b) SMS-em

10 Wysyłka kolejnego numeru PIN

3% min.4,50 zł

2% min. 5,00 zł

bez opłat
pięć rozliczonych
wypłat w miesiącu
kalendarzowym,
każda kolejna 2,00
zł

za każdą
wysyłkę

11 Zmiana PIN w bankomatach banków SGB
11.1 banków SGB

za każdą
zmianę

11.2 innych niż wskazane w pkt. 11.1

1,00 EUR
1,00 USD
1,00 GBP
1,50 EUR
2,00 USD
1,00 GBP

12 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
12.1 banków SGB

za każde
sprawdzenie

12.2 innych niż wskazane w pkt 12.1
13 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych:
13.1 elektronicznej na adres poczty e- mail
miesięcznie
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miesięcznie
2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

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

za każde
zestawienie

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

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

za każdą
przesyłkę

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

nie dotyczy

50,00 zł

50,00 zł

10,00 EUR
15,00 USD
10,00 GBP

bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

za każde
zastrzeżenie

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

naliczana od
kwoty
transakcji
pobierana w
dniu
rozliczenia
operacji

bez opłat

3%

3%

3%

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

13.2 papierowej listem zwykłym

14

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na
życzenie Klienta

15

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

16 Transakcje bezgotówkowe:
16.1 dokonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
16.2 dokonywane poza terytorium państw członkowskich EOG;
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
16.3 płatności bezgotówkowych (na terenie innego państwa członkowskiego
EOG);
17 Zastrzeżenie karty

18

Opłata za przewalutowanie transakcji dokonywanej w walucie innej
niż PLN

-

(1) pod warunkiem , ze placówka udostępnia usługę wypłat w POS
(2) po wprowadzeniu usługi w banku.
3) karta do zaoferowania przy "Wygodnym Koncie dla klientów ZUS"
4) Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
Karta przedpłacone
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1

Wydanie karty płatniczej i PIN

Tryb
pobierania
opłaty

Mastercard

za każdą kartę

25,00 zł

Uwaga: karta z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy - opłata zróżnicowana proporcjonalnie do okresu ważności karty
bez opłat
2 Zasilenie rachunku karty
30,00 zł
3 Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty
bez opłat
4 Zastrzeżenie karty
miesięcznie
bez opłat
5 Obsługa karty debetowej
za każdy
6,00 zł
6 Wydanie nowego numeru PIN
numer PIN
7 Zmiana PIN w bankomacie:
4,50 zł
za każdą
7.1 sieci SGB
7,00 zł
zmianę
7.2 innych niż wskazane w pkt. 7.1
8 Wypłata gotówki :
w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej
za każdą
bez opłat
8.1
Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych
wypłatę,
1,50 zł
pobierana w
8.2 w kasach banków SGB (1)
dniu
1,30 zł
rozliczania
8.3 w bankomatach w kraju innych, niż skazane w pkt. 1
operacji
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3% min. 4,50 zł

8.4 w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 (1)
8.5
9
10
11
11.1
11.2
11.3

w bankomatach za granicą ( poza terytorium państw członkowskich EOG
(2)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy uzyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego
EOG)
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
Transakcje bezgotówkowe:
dokonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
dokonywane poza terytorium państw członkowskich EOG;
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności bezgotówkowych (na terenie innego państwa członkowskiego
EOG);

naliczana od
wypłacanej
kwoty

3% min. 4,50 zł
3% min 4,50 zł

miesięcznie

-

bez opłat
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji

(1) pod warunkiem , ze 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
Karty charge
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wydanie karty płatniczej głównej lub dołączonej:
1) dla posiadacza ROR
2. Wydanie:
1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
2) nowej karty w miejsce utraconej
3. Wznowienie karty płatniczej głównej lub dołączonej:
1) dla posiadacza ROR
4. Zastrzeżenie karty
5. Obsługa karty kredytowej
6.

Zmiana limitów kredytowego

7.

Wypłata gotówki :

1)

w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej
Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych

2) w kasach banków SGB (1)
3) w bankomatach w kraju innych, niż skazane w pkt. 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 (1)

Tryb
pobierania
opłaty

Mastercard Gold

za każdą kartę

300,00 zł

za każdą kartę

200,00 zł
za każdą kartę
za każdą
zmianę
za każdą
wypłatę
naliczana od
wypłaconej
kwoty,
pobierana w
dniu
rozliczenia
operacji

Wysłanie pierwszego numeru PIN

9
10
1)
2)
11

Wysłanie kolejnego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB
banków SGB
innych niż wskazane w pkt. 1

Zestawienie transakcji płatniczych przesyłanych do Klienta
12 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na
życzenie Klienta

300.00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł

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

5) w bankomatach za granicą
8.

20,00 zł

za każdy nr
PIN
za każdy PIN
za każdą
zmianę
miesięcznie
za każde
zestawienie

3,50 zł
6,00 zł
4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
2,00 zł
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-

bez opłat

miesięcznie ,
naliczana od
kwoty
transakcji
wykonywanyc
hw
poprzednim
cyklu
rozliczeniowy
m

1%

za każdy
monit

8,20 zł
(koszt listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru wg Cennika
Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.)

16. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

za każdą kartę

równowartość w złotych 150 USD)( 3)
plus koszty operacyjne MasterCard

17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

za każdą kartę

równowartość w złotych 95 USD)(3)
plus koszty operacyjne MasterCard

13 Transakcje bezgotówkowe
14

Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat
gotówki (miesięcznie):

1) w kraju

2) za granicą

Opłata za wysłanie monitu listownego w przypadkach określonych w
15.
umowie o kartę

1%

(1) pod warunkiem , że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
Karty kredytowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wydanie karty płatniczej:
1) głównej
2) dołączonej
2.

Obsługa karty kredytowej ( opłata niepobierana w pierwszym roku
użytkowania pierwszej karty)

1) głównej
2) dołączonej

3.

Opłata roczna (opłata pobierana w pierwszym roku użytkowania
pierwszej karty)

2) dołączonej
4.

Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej

5.

Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN

Tryb
pobierania
opłaty
za każdą kartę

Mastercard/ Visa

Mastercard Gold

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

42,00 zł

_

rocznie, z góry
za każdy rok
ważności karty
(pierwszej i
wznowionych)

z dołu.
po każdym
roku ważności
karty
(pierwszej i
wznowionych),
naliczana za
każdą kartę

(pierwszej i
wznowionych)
za każdą kartę
za każdą kartę

_

30,00 zł

_

30,00 zł

150,00 (4)

150,00 zł (16)

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł
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6.

Wznowienie karty

Zastrzeżenie karty
Wypłata gotówki :
w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz BPS SA i
1)
zrzeszonych banków spółdzielczych
7.
8

2) w kasach banków SGB (1)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 (1)

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3% min 6,00 zł

3% min 6,00 zł

3% min 6,00 zł

3% min 6,00 zł

3% min 6,00 zł

3% min 6,00 zł

3% min 6,00 zł

3% min 6,00 zł

3% min 7,00 zł

3% min 7,00 zł

4,50 zł

4,50 zł

bez opłat

bez opłat

6,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5% min 50,00 zł

5% min 50,00 zł

za każdy
monit/
wezwanie

8,20 zł
(koszt listu
poleconego za
potwierdzeniem
odbioru wg
Cennika Usług
Pocztowych
Poczta Polska
S.A.)

8,20 zł
(koszt listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru wg Cennika
Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.)

za każde
zestawienie

2,00 zł

2,00 zł

3%
( dot. kart Visa)

_

nie dotyczy

równowartość 148 EUR (3)

nie dotyczy

równowartość 95 EUR (3)

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

5) w bankomatach za granicą
8.

Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB

9.

Wysłanie pierwszego numeru PIN

10. Wysłanie kolejnego numeru PIN
11. Zmiana limitu kredytowego

12. Minimalna kwota do zapłaty

Opłata za wysłanie monitu listownego lub wezwania do spłaty
13.
zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę

14.

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na
życzenie Klienta

za każdą
zmianę
za każdy
numer PIN
naliczana
zgodnie z
regulaminem
funkcjonowani
a kart
kredytowych i
umową

naliczana od
kwoty
16

Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej
niż PLN

17 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju
18 Awaryjne wypłata gotówki poza granicami kraju

transakcji,
pobierana w
rozliczania
operacji
za każdą
kartę
za każdą
kartę

(1) pod warunkiem , ze placówka udostępnia usługę wypłat w POS
(3) określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Bank S.A. z dnia rozliczenia płatności.
(4) opłata niepobierana w przypadku wykonania w ciągu roku transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 24 000,00 zł
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Rozdział 7. Kredyty i pożyczki dla osób fizycznych od 24.07.2017r.
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu
1) od kredytów konsumpcyjnych gotówkowych :

Tryb pobierania opłaty
naliczana od kwoty udzielonego kredytu. Płatna
jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu.

a) udzielanych z okresem spłaty do 18 m-cy

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

od 0% - 10%

b) udzielanych z okresem spłaty od 19 m-cy do 84 m-cy

4,50% nie mniej niż 50,00 zł

2) od kredytów odnawialnych w ROR

2,50% nie mniej niż 50,00 zł

3) od kredytów konsolidacyjnych, konsumpcyjnych zabezpieczonych hipotecznie i pożyczek hipotecznych

2,50%

4) od kredytów mieszkaniowych

2,50%

2. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta
1) kredyty udzielone na kwotę do wysokości 255 550 zł, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie
2) kredyty inne niż wskazane w pkt 1
3. Prowizja za odnowienie kredytu na okres kolejnych 12 miesięcy w ROR

bez opłat
za każdy harmonogram
naliczana od kwoty odnowienia kredytu.

20,00 zł
2,50% kwoty udzielonego kredytu nie mniej niż 50.00 zł

płatna jednorazowo w dniu
odnowienia kredytu
4. Zmiana warunków spłaty kredytu, rat kredytu,odsetek polegająca na wyznaczeniu innego teminu (prolongata)
5. Zmiana zabezpieczenia kredytu

naliczana od prolongowanej kwoty kredytu

2% nie mniej niż 300,00 zł

naliczna od kwoty kredytu

2% nie mniej niż 500,00 zł

pozostającej do spłaty
6. Wydanie zgody na bezciężarowe odłączenie działki/działek/lokalu z ksiegi wieczystej
7. Sporządzenie duplikatu wniosku zezwalającego na wykreślenie hipotek,zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia
8. Wydanie na wniosek Klienta opinii bankowej
9. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia, stwierdzajacego wysokość zadłużenia lub jego brak oraz termin całkowitej spłaty kredytu
10. Za wysłanie upomnienia ( nie więcej niż jednego w miesiącu ) w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki

za każdy wniosek

za każdą zgodę

246,00 zł(kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)
61,50 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

za każdą opinię

123,00 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

za każdy egzemplarz zaswiadczenia

123,00 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016r.
b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 23.07.2017r.

6,60 zł
za każde upomnienie

c) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016r.

bez opłat

d) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 24.07.2017r.
11. Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki
a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016r.
b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 23.07.2017r.

6,60 zł
za każde wezwanie

c) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016r.
d) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 24.07.2017r.
12. Sporządzenie i wydanie kserokopii umowy o kredyt lub innego dokumentu

6,60 zł
bez opłat

6,60 zł
bez opłat
bez opłat

za kazdą umowę/ dokument

61,50 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

13. Zmiana na wniosek Klienta innych warunków umowy, w tym cenowych

za każdą czynność

300,00 zł

14. Wysłanie wezwania dotyczącego przesłania sprawozdań,polis ubezpieczenia wraz z cesją,odpisu księgi wieczystej

za każde wezwanie

z wpisaną hipoteką na rzecz Banku stanowiacą zabezpieczenie kredytu, rozliczenia kredytu lub innych dokumentów
15. Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy wydruku historii z rachunku kredytowego lub wyciągu z tego rachunku
16. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej

10,00 zł
za każdy wydruk/ wyciąg

bez opłat

za każdy wniosek naliczana od kwoty

1,00% nie mniej niż 500 PLN

długu
17. Opłata za każdą wizytację u Kredytobiorcy związaną z rozliczeniem transzy kredytu lub kredytu

za każdą wizytację

250,00 zł

18.
1) Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego oraz pożyczki, dokonaną w ciągu 3 pierwszych lat od dnia uruchomienia, ze środków pochodzących z
kredytu w innym banku wynosi - w stosunku do kredytów i pożyczek udzielonych do 21.07.2017:
a) kredyty i pożyczki udzielone do kwoty 255 550,00 zł, włącznie b) kredyty i pożyczki udzielone w kwocie wyższej niż 255 550,00 zł

naliczana od kwoty spłaty, płatna w dniu dokonania
przedterminowej spłaty kredyty/pożyczki
bez opłat
2%

2) Prowizja z tytułu wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu mieszkaniowego, mieszkaniowego "Mieszkanie dla Młodych", pożyczki hipotecznej, kredytu
konsolidacyjnego ( pobierana do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy ) - w stosunku do kredytów i pożyczek udzielonych od 24.07.2017r.
2%
nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone przed terminem całości lub
częśći kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty.Jeżeli do
zakończenia obowiązywania umowy o kredyt hipoteczny pozostało mniej niż rok, nie
więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone za okres pozostały do zakończenia
umowy.
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RozdziałProwizji
7. Ubezpieczenia
Taryfa
i Opłat
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:
1) Ubezpieczenie kart dla klienta - nieuprawnione transakcje powstałe w wyniku kradzieży, utraty lub sfałszowania
karty płatniczej do kwoty 150 EUR, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu do kwoty 5.000 zł, kradzież lub
zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej do kwoty 1.000 zł
2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej - do kwoty 30.000 zł
3) CONCORDIA Travel Assistance - koszty leczenia za granicą do kwoty 20.000 EUR

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

-

karta kredytowa MasterCard Gold15)

bez opłat

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia: Ubezpieczenie kart dla klienta, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej oraz CONCORDIA Travel Assistance

4) Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu,
miesięcznie
kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej:
a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł)
b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)
5) Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł)
b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł)
6) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
a) Wariant Classic
b) Wariant Gold
Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"
2. Ubezpieczenie CONCORDIA DOM - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.
Tryb pobierania opłaty
1) ubezpieczenie nieruchomości w budowie
2) ubezpieczenie domu lub mieszkania
3) WARIANT BASIC
ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia
4) WARIANT STANDARD
ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej w życiu prywatnym Ubezpieczonego i jego osób bliskich zamieszkujących z Ubezpieczonym i
prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe

jednorazowo, ratalnie

karty debetowe
1,45 zł
2,55 zł
1,05 zł
2,95 zł
2,05 zł
4,75 zł
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej
oceny ryzyka

5) WARIANT PREMIUM
ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej w życiu prywatnym Ubezpieczonego i jego osób bliskich zamieszkujących z Ubezpieczonym i
prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe oraz ubezpieczenie Porady Prawnej w życiu prywatnym
3. Ubezpieczenie na życie - ŻYCIE KOMFORT - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.
a) śmierć Ubezpieczonego
b) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy
c) poważne zachorowanie Ubezpieczonego
dodatkowo:
a) śmierć dziecka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
b) śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
c) utrata pracy
d) śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie
e) śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy rolniczej
4. Ubezpieczenia ASSISTANCE:
1)

Tryb pobierania opłaty

jednorazowo, rocznie,
kwartalnie, miesięcznie

Dom Assistance - dla kredytobiorcy kredytu mieszkaniowego z zastrzeżeniem, że przedmiot kredytowania jest
gotowy do zamieszkania

2) Pomoc medyczna na terenie RP - dla posiadaczy Pakietu SGB Priorytet
3) PAKIET I: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP, Koszty
leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej (bez rozszerzenia o sporty amatorskie o podwyższonym
ryzyku) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych:
a) dla Pakietu SGB Impuls, Pakietu SGB Priorytet, Pakietu SGB e-Konto, Pakietu SGB Konkret
b) dla Pakietu SGB Prestiż
4)
PAKIET II: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP dla
posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dla Pakietu SGB Impuls, Pakietu SGB Priorytet,
Pakietu SGB e-Konto, Pakietu SGB Konkret

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej
oceny ryzyka

bez opłat na okres 2 lat
bez opłat

miesięcznie/rocznie

miesięczna 0,97 zł/roczna 11,11 zł
bez opłat

miesięcznie/rocznie

miesięczna 0,77 zł/roczna 8,71 zł

2435

Ubezpieczenie
ASSISTANCE DLA POSIADACZY RACHUNKU BANKOWEGO W RAMACH PROMOCJI
Taryfa
Prowizji i Opłat
5.
"WYGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUS"

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

„POMOC PODCZAS PODRÓŻY SAMOCHODEM”;

miesięczna 0,60 zł

„POMOC W DOMU”;
miesięcznie
„POMOC MEDYCZNĄ PODCZAS PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ”;
„POMOC MEDYCZNĄ NA TERENIE RP”;
„UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO”;
bez opłat16)
„INFOLINIĘ PODRÓŻNĄ”;
„INFOLINIĘ MEDYCZNĄ”.
Uwaga: Warunki ubezpieczenia, w tym wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, określone są w "Szczególnych warunkach ubezpieczenia ASSISATNCE DLA POSIADACZY RACHUNKU BANKOWEGO W RAMACH
ustalenie indywidualnej wysokości składki z wykorzystaniem
miesięcznie,kwartalnie,
6. Ubezpieczenie indywidualne
programu do sprzedaży ubezpieczeń
rocznie
15)

Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą MasterCard PayPass Gold.

16)

Obowiązuje przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona Ubezpieczeniowa rozpoczyna się zgodnie z zadami określonymi w Szczególnych warunkach ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunku bankowego w

Dział III. Pozostałe opłaty
Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Wpłaty, wypłaty gotówkowe:
0,5% min. 4,50 zł

1.1 na rachunki bankowe w innych bankach*
1.2 natychmiastowe w systemie Express Elixir ( opłata dodatkowa do ppkt.1)**

naliczana od wpłacanej kwoty

1.3 wypłata z tachunków prowadzonych przez inne banki tzw. zlecenia do wypłaty (płatne przez realizującego wypłatę)

8,00 zł
0,50% min 5,00 zł

1.4 Wpłata w systemie SORBNET ( opłata dodatkowa do ppkt.1)
*) Członek Zarządu może wprowadzić/podwyższyć prowizję do 0,6% nie mniej niż 4,00 zł w sytuacjach uzasadnionych rachunkiem ekonomicznym

30,00 zł

**) po wprowadzeniu usługi w banku
2. Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających: liczenia lub sortowania lub paczkowania
2.1 zmiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały ( prowizję pobiera się jeśli zmianie podlega więcej niż 20 szt. znaków pieniężnych)
2.2 przeliczanie bilonu lub jego wymiana powyżej 50 szt.

naliczana od kwoty wymiany

0,5% wartości nie mniej niż 2,50 zł

naliczana od kwoty

2% wartości
nie mniej niż 25,00 zzł

Rozdział 2. Udostępnianie skrytek sejfowych i korzystanie z wrzutni
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Za przygotowanie, sporządzenie i przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom
uprawnionym na podstawie art. 105 ust.1 pkt. 1,pkt 1a i pkt. 1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz.1376, z poź.zm.)

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
za każde przekazanie

50,00 zł

Uwaga: Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności.
Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. nr 140 poz. 939 z późn. zmianami)
2. Wynajem skrytek sejfowych:
2.1 skrytek sejfowych

miesięcznie

20,00 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

2.2 skrytek sejfowych

rocznie

150,00 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

2.3 wymiana zamka i wydanie nowego klucza na życzenie lub z winy klienta
3. Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną

za każdą wymianę

110,70 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

po wykonaniu operacji

wg ceny zakupu dokonanego przez Bank powiększona o
aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT

Tryb pobierania opłat

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105
1. ust. 1 pkt 1, pkt 1a i pkt 1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. nr 140 poz. 939 z późn. zmianami)
Opłata pobierana jest za informacje o wszystkich zobowiązaniach danego Klienta wobec Banku oraz o wszystkich rachunkach bankowych danego Klienta, niezależnie od ich
liczby:
Uwaga: Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności.
Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. nr 140 poz. 939 z późn. zmianami)
Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową (sądom za poszukiwanie rachunków w sprawach cywilnych o podział
2. majątku wspólnego małżonków oraz o spadek; organom skarbowym; osobom fizycznym dysponującym postanowieniem sądu o nabyciu spadku po osobie, na
której nazwisko poszukuje się rachunku):
3 Za zastrzeżenie:
3.1 dokumentu tożsamości Klienta BS w Tczewie
3.2 dokumentu tożsamości osoby niebędącej Klientem BS w Tczewie

za każde przekazanie
50,00 zł

za każde przekazanie

za każdy dokument

40,00 zł

bez opłat
10,00 zł

Osoba będąca Klientem BS w Tczewie to osoba, z którą SGB-Bank S.A. dokonuje czynności (świadczy usługi) zgodnie z zakresem swojego działania.
4
5

Za przyjęcie przez Bank Spółdzielczy w Tczewie do realizacji pełnomocnictwa, do pobierania wypłat z rachunku posiadacza na spłatę zobowiązań wobec innego
banku
Inne czynności wykonane na życzenie Klienta

7

Opłata za informację zbiorczą udostepnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu
rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art.1052. k.c
Realizacja spadkobrania

8

Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym mowa w pkt.1.

6

za każde
pełnomocnictwo

100,00 zł
opłata indywidualna negocjonowana

jednorazowo

15,00 zł

od każdego spadkobiorcy

20,00 zł
8,20 zł
( koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Usług Pocztowych
Poczta Polska S.A.)

za każde udzielenie
informacji

25

Rozdział 3. Obsługa książeczek oszczędnościowych
1
2
3
4
5

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Za wydanie nowej książeczki oszczędnościowej w zamian zniszczonej lub utraconej
Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej
Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej
Przepisanie książeczki oszczędnościowej w związku z przelewem praw ( cesja)
Wykonanie przelewu z książeczki oszczędnościowej (a vista)

Tryb pobierania opłat
za każdą książeczkę
za każdą książeczkę
za każdą książeczkę
za każdą dyspozycję
za każdy przelew

6

Wydanie kserokopii unieważnionej książeczki oszczędnościowej płatnej na każde żądanie (obowiązuje od 01.01.2016 r.)

za każdą książeczkę

7

Wydanie kserokopii unieważnionej książeczki oszczędnościowej terminowej (obowiązuje od 01.01.2016 r.)

za każdą książeczkę

8

Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

9

Realizacja dyspozycji spadkobierców

za każde odwołanie lub
zmianę
od każdego
spadkobiercy

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
30,00 zł
3,00 zł
24,60 zł (kwota brutto obejmuje
podatek VAT 23%)
6,15 zł (kwota brutto obejmuje
podatek VAT 23%)
20,00 zł
15,00 zł

Rozdział 4. Inne czynności i usługi bankowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym
1 na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1, pkt 1a i pkt 1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. nr 140 poz. 939 z późn.
zmianami)
Opłata pobierana jest za informacje o wszystkich zobowiązaniach danego Klienta wobec Banku oraz o wszystkich rachunkach bankowych danego
Klienta, niezależnie od ich liczby:

2

3

Uwaga: Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności.
Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. nr 140 poz. 939 z późn.
zmianami)
Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową (sądom za poszukiwanie rachunków w
sprawach cywilnych o podział majątku wspólnego małżonków oraz o spadek; organom skarbowym; osobom fizycznym dysponującym
postanowieniem sądu o nabyciu spadku po osobie, na której nazwisko poszukuje się rachunku)

Za wydanie Klientom - na ich wniosek potwierdzenia salda z przeznaczeniem dla audytorów (obowiązuje od 01.01.2016 r.)

Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających: liczenia lub sortowania lub paczkowania
zmiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały ( prowizję pobiera się jeśli zmianie podlega więcej niż 20 szt. znaków
4.1
pieniężnych)

Tryb pobierania opłat

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każde przekazanie

50,00 zł

za każde przekazanie

40,00 zł

za każde przekazanie

184,50 zł (kwota brutto obejmuje
podatek VAT 23%)

4

4.2 przeliczanie bilonu lub jego wymiana powyżej 50 szt.
4.3
5
5.1
5.2

6

przeliczanie bilonu jako wpłaty na rachunek prowadzony w BS Tczew powyżej 200 szt.
Za zastrzeżenie:
dokumentu tożsamości Klienta BS w Tczewie
dokumentu tożsamości osoby niebędącej Klientem BS w Tczewie
Osoba będąca Klientem BS w Tczewie to osoba, z którą Bank Spółdzielczy w Tczewie dokonuje czynności (świadczy usługi) zgodnie z zakresem
swojego działania.
Za przyjęcie przez Bank Spółdzielczy w Tczewie do realizacji pełnomocnictwa, do pobierania wypłat z rachunku posiadacza na spłatę zobowiązań
wobec innego banku

naliczana od kwoty
wymiany
naliczana od kwoty
przeliczanego bilonu

0,5% wartości nie mniej niż 2,50 zł
2% wartości nie mniej niż 25 zł
1% wartości nie mniej niż 20 zł

za każdy dokument

za każde
pełnomocnictwo

bez opłat
10,00 zł

100,00 zł

26

Dział IV. Produkty wycofane z oferty Banku
KARTY
STAWKA OBOWIĄZKOWA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Visa Classic

MasterCard Standard

MasterCard Gold

( charge)

(charge)

(charge)

20, 00 zł
40,00 zł

20, 00 zł
40,00 zł

20,00 zł
200,00 zł

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

za każdą zmianę

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

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

2%

2%

2%

za każdy nr PIN

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

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

2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
6,00 zł

za każdą
zmianę
miesięcznie
za każde zestawienie
-

4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
2,00 zł
bez prowizji

4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
2,00 zł
bez prowizji

4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
2,00 zł
bez prowizji

1%

1%

1%

1%

1%

1%

naliczana od kwoty transakcji ,
pobierana w dniu rozliczenia operacji

1%

nie dotyczy

nie dotyczy

za każdy monit

6,60 zł
( koszt listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru wg Cennika
Usług Pocztowych Poczta Polska
S.A.

6,60 zł
( koszt listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Usług Pocztowych
Poczta Polska S.A.

6,60 zł
( koszt listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Usług Pocztowych
Poczta Polska S.A.

za każdą kartę

nie dotyczy

nie dotyczy

równowartość w złotych 150
USD)( 15) plus koszty
operacyjne MasterCard

za każdą kartę

nie dotyczy

nie dotyczy

równowartość w złotych 95
USD)(15) plus koszty
operacyjne MasterCard

Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej

1) uszkodzonej
2) utraconej
2.
Wznowienie karty głównej lub dołączonej
1) dla posiadaczy ROR
3.
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty

4.
5.
6.
7.

Tryb pobierania opłaty

Zmiana limitów transakcyjnych karty
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości
i zrzeszonych banków spółdzielczych

w kasach banków SGB ( przy użyciu terminala POS) (13)
w bankomatach innych, niż skazane w pkt. 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 ( przy użyciu terminala POS) (13)
w bankomatach za granicą
8.
Przesłanie do klienta numeru PIN
9
Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB
1) banków SGB
2) innych niż wskazane w pkt. 1 (14)
10 Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta
11 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta
12 Transakcje bezgotówkowe
13 Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki (miesięcznie):
2)
3)
4)
5)

1) w kraju

za każdą kartę

za każdą kartę

miesięcznie , naliczana od kwoty
transakcji wykonywanych w
poprzednim cyklu rozliczeniowym

2) za granicą
14. Opłata za przeliczanie transakcji dokonywanej w walucie obcej innej niż EUR

15. Opłata za wysyłanie monitu listowego w przypadkach określonych
w umowie o kartę

16. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

200.00 zł
20,00 zł
bez opłat
bez opłat

(12) warunek korzystania z pakietu SGB Młodzieżowego U ( dla uczących się) - jest okazanie pracownikowi banku indeksu, ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
(13) pod warunkiem , ze placówka udostępnia usługę wypłat w POS (14) usługa dostępna od 1 listopada 2012 roku.

UBEZPIECZENIA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej ( 1)

1.

1) Pakiet Bezpieczna karta dla Klienta

Stawka obowiązująca
Visa Electron payWave
( wydana przed 01.04.2015 r.

za każdą kartę

bez opłat

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w " Szczegółowych warunkach ubezpieczenia
Pakiet Bezpieczna karta dla Klienta
2). Pakiet Bezpieczna Karta oraz Assistance

3.
4.
5.
6.
7.
1)
2)
3)
4)
5)

Visa Electron Business payWave
( wydane przed 01.04.2015r.

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w " Szczegółowych warunkach ubezpieczenia
Concordia Visa Pakiet Bezpieczna karta dla Klienta

za każdą kartę

Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
Zastrzeżenie karty

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę

Użytkowanie karty
Zmiana limitów transakcyjnych karty
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych
banków spółdzielczych
w kasach banków SGB ( przy użyciu terminala POS) (13)
w bankomatach innych, niż skazane w pkt. 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 ( przy użyciu terminala POS) (13)
w bankomatach za granicą

2. Ubezpieczenia do kredytów mieszkaniowych, kredytów konsolidacyjnych oraz
pożyczek hipotecznych:
1) ubezpieczenie pomostowe kredytów hipotecznych, kredytów konsolidacyjnych oraz
pożyczek hipotecznych do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości

bez opłat
MasterCard ( karta charge)
bez opłat

za każdą zmianę
za każdą wypłatę naliczana od
wypłacanej kwoty, pobierana w dniu
rozliczania operacji
miesięczna 0,97 zł/ roczna 11,11 zł
miesięczna 0,77 zł/ roczna 8,71 zł

od 1 do 12 miesięcy

2) ubezpieczenie niskiego wkładu kredytów mieszkaniowych oraz kredytów
konsolidacyjnych

0,066% od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty
uruchomionego kredytu w przypadku kredytów
wypłacanych w transzach, za każdy miesiąc ochrony
ubezpieczeniowej
za 36 miesięczny okres ubezpieczenia:

w dniu wypłacenia kredytu,
- 2,2% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku
następna składka w 37 miesiącu sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym
od daty wypłacenia kredytu
ubezpieczeniem na życie kredytobiorców
- 2,3% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku
sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na
życie kredytobiorców
w dniu wypłacenia kredytu,
następna składka w 61 miesiącu
od daty wypłacenia kredytu

za 60 miesięczny okres ubezpieczenia:

- 2,9% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku
sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym
ubezpieczeniem na życie kredytobiorców
- 3,0% netto ubezpieczanej części kredytu, w przypadku
sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na
życie kredytobiorców
3) ubezpieczenie nieruchomości i nieruchomości w budowie na 12-miesięczny okres
ubezpieczenia wynosi:

rocznie

a) z tytułu ubezpieczenia nieruchomości

0,06% sumy ubezpieczenia

b) z tytułu ubezpieczenia nieruchomości w budowie

0,09% sumy ubezpieczenia

c) ruchomości domowych, stałych elementów wyposażenia oraz odpowiedzialności
cywilnej w życiu prywatnym na 12-miesięczny okres ubezpieczenia:
- WARIANT I
ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i
innych zdarzeń losowych na kwotę 10.000 zł, ubezpieczenie ruchomości
domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub
rabunku na kwotę 5.000 zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu
prywatnym na kwotę 10.000 zł

50,00 zł

- WARIANT II
ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i
innych zdarzeń losowych na kwotę 20.000 zł, ubezpieczenie ruchomości
domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub
rabunku na kwotę 10.000 zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu
prywatnym na kwotę 20.000 zł

100,00 zł

- WARIANT III
ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i
innych zdarzeń losowych na kwotę 60.000 zł, ubezpieczenie ruchomości
domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub
rabunku na kwotę 30.000 zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu
prywatnym na kwotę 60.000 zł
3. Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku ROR

Bezpieczny Rachunek - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu
udzielonego w rachunku ROR na wypadek zajścia

250,00 zł

rocznie, naliczana od sumy
ubezpieczenia (aktualizacja
sumy ubezpieczenia na
pierwszy dzień każdego
rocznego okresu kredytowania)

WARIANT OCHRONY

WSKAŻNIK

wypadku ubezpieczeniowego w postaci:

GRKB
GRKB + GRKB-TCN

0,71%
1,08%

- śmierci Ubezpieczonego

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR

2,76%

- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ

1,58%

- poważnego zachorowania Ubezpieczonego

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR

3,26%

- utraty pracy przez Ubezpieczonego

GRKB - śmierć Ubezpieczonego

Uwaga: ubezpieczonym może być posiadacz lub współposiadacz rachunku ROR

GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy
GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego
GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego
WARIANT OCHRONY

4. Pozostałe ubezpieczenia na życie:
Bezpieczny Kredyt - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną
granicą odpowiedzialności 50.000 zł na wypadek zajścia wypadku
ubezpieczeniowego w postaci:

jednorazowo x liczba miesięcy
ubezpieczenia, naliczana od
sumy ubezpieczenia

WSKAŻNIK

GRKB
GRKB + GRKB-TCN

0,059%

- śmierci Ubezpieczonego

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR

0,178%

- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ

0,128%

- poważnego zachorowania Ubezpieczonego
- utraty pracy przez Ubezpieczonego

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR
GRKB

0,218%
0,88%

rocznie, naliczana od sumy
ubezpieczenia (aktualizacja
sumy ubezpieczenia na
pierwszy dzień każdego
rocznego okresu kredytowania)
2) Bezpieczny Kredyt Plus - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną
granicą odpowiedzialności wynoszącą 500.000 zł i dolną granicą odpowiedzialności
wynoszącą 50.000 zł, na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci:

miesięcznie/rocznie, naliczana
od sumy ubezpieczenia
(aktualizacja sumy
ubezpieczenia na pierwszy
dzień każdego rocznego okresu
kredytowania)

GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy
GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego
GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego

WSKAŻNIK

miesięczna
roczna

0,038%

RODZAJ SKŁADKI

WSKAŻNIK

jednorazowa x liczba miesięcy ubezpieczenia

0,187%

jednorazowo x liczba miesięcy
ubezpieczenia, naliczana od
sumy ubezpieczenia

- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej
nieszczęśliwym wypadkiem

GRKB - śmierć Ubezpieczonego

RODZAJ SKŁADKI

- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
3) Bezpieczna Spłata - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną
granicą odpowiedzialności 50.000 zł na wypadek zajścia wypadku
ubezpieczeniowego w postaci:

0,088%

0,456%

Karty charge
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

opłaty

MasterCard Business

MasterCard Business
Gold

1.

Wydanie karty dla:

za każdą kartę

1) SGB Biznes
a) pierwszej

80,00 zł

350,00 zł

b) kolejnej

70,00 zł

350,00 zł

80,00 zł

350,00 zł

70,00 zł

350,00 zł

2) SGB Biznes Plus
a) pierwszej
b) kolejnej
3) SGB Wspólnota
a) pierwszej

60,00 zł

300,00 zł

b) kolejnej

60,00 zł

300,00 zł

4) SGB Agro
a) pierwszej

80,00 zł

350,00 zł

b) kolejnej

70,00 zł

350,00 zł

5) SGB Ekspert
a) pierwszej

80,00 zł

350,00 zł

b) kolejnej

70,00 zł

350,00 zł

80,00 zł
70,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

20,00 zł

20,00 zł

70,00 zł

300,00 zł

1) SGB Biznes
2) SGB Biznes Plus

40,00 zł

350,00 zł

40,00 zł

350,00 zł

3) SGB Wspólnota
4) SGB Agro

20,00 zł

300,00 zł

40,00 zł

350,00 zł

5) SGB Ekspert
6) SGB Non-profit

40,00 zł

350,00 zł

40,00 zł

nie dotyczy

6) SGB Non profit
a) pierwszej
b) kolejnej
Uwaga: Dyrektor Oddziału może podjąć decyzję o obniżeniu opłaty
2.

Wydanie:

za każdą kartę

1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
2) nowej karty w miejsce utraconej
3.

Wznowienie karty dla:

za każdą kartę

Uwaga: Dyrektor Oddziału może podjąć decyzję o obniżeniu opłaty
4.

Zastrzeżenie karty

-

bez opłat

bez opłat

5.

Użytkowanie karty

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:

1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i
zrzeszonych Banków Spółdzielczych
2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej (7)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

2,00%

2,00%

2% min. 4,50 zł

2% min. 4,50 zł

3% min. 3,50 zł

3% min. 3,50 zł

4) w kasach innych banków,niż wskazane w pkt 2 (8)
5) w bankomatach za granicą

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

8.

Wydanie pierwszego numeru PIN

za każdy numer PIN

3,50 zł

3,50 zł

9

Wydanie nowego numeru PIN

za każdy numer PIN

6,00 zł

6,00 zł

10 Zmiana PIN w bankomatach:

za każda zmianę

4,50 zł

1) banków SGB

4,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 (8)

7,00 zł

7,00 zł

miesięcznie

bez opłat

bez opłat

za każde zestawienie

5,00 zł

5,00 zł

11 Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta
12 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta
13 Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z placówki BS
Tczew
14 Transakcje bezgotówkowe

4,50 zł

po upływie terminu
50,00 zł

50,00 zł

bez opłat

bez opłat

5% kwoty przekroczenia

5% kwoty przekroczenia

kwoty transakcji wykonywanych

1%

1%

w poprzednim cyklu

1%

1%

50,00 zł

100,00 zł

18 Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie kart płatniczych typu charge po upływie terminu

80,00 zł

300,00 zł

za każdy
monit / wezwanie
19 Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach
określonych
w umowie o kartę

10,00 zł

10,00 zł

równowartość w złotych 150
USD (9) plus koszty operacyjne
MasterCard

równowartość w złotych
150 USD (9) plus koszty
operacyjne MasterCard

równowartość w złotych 95
USD (9) plus koszty operacyjne
MasterCard

równowartość w złotych
95 USD (9) plus koszty
operacyjne MasterCard

15 Przekroczenie limitu transakcyjnego
16 Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat
gotówki:
1) w kraju
2) za granicą

naliczana od kwoty
przekroczenia
miesięcznie, naliczana od

rozliczeniowym
17 Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia

naliczana w dniu rozliczenia,
pobierana po wpływie
środków na rachunek

20 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

za każdą kartę

21 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

za każdą kartę

(7) pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
(8) usługa dostępna od 1 listopada 2012
(9) określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności

Karty
Master Card NFC

Karty

Karta z funkcją
zbliżeniową

48 miesięcy

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

naliczana od kwoty transakcji
pobierana w dniu rozliczenia operacji

1%

1% dotyczy Visa Electron

bez prowizji

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł (8)

2,00 zł (8)

2,00 zł (8)

Usługi bankowości elektronicznej
Opłata za kartę haseł jednorazowych TAN:

za każdą kartę

wydanie pierwszej karty haseł jednorazowych ( TAN)
wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych TAN (w tym wznowienie) (10)
Rozdział 6. 1. Karty płatnicze w PLN
Karty wydane do rachunku (debetowe)

karty bez funkcji zbliżeniowej wycofane z oferty
Visa Electron "młodzieżowa"
(od 01.06.2018 wycofane z oferty)

Maestro/Visa Electron
(od 01.03.2018 r. karty Maestro są
wycofane z oferty są wycofane z

48 miesięcy

48 miesięcy

48 miesięcy

bez opłat

bez opłat

za każdą kartę

nie dotyczy

bez opłat

nie dotyczy

20,00 zł

za każdą kartę

20,00 zł

20,00 zł

za każdą kartę

bez opłat

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

0 zł
przy rozliczaniu co najmniej 5
operacji bezgotówkowych w
miesiącu kalendarzowym w
przeciwnym wypadku 5,00 zł

za każdą zmianę

5,00 zł

5,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczania operacji

bez opłat

bez opłat

2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy uzyciu terminala POS)(1)

1,50 zł

1,50 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1

2,00 zł

2,00 zł

3% min.4,50 zł

3% min.4,50 zł

3% min.4,50 zł

3% min.4,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

Wydanie karty na:
1. Wydanie karty dla:
1) posiadacza rachunku
2) współposiadacza rachunku
3) osoby wskazanej
2.
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia
3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi
rachunku lub osobie wskazanej:
Pakiet SGB Junior, SGB Młodzieżowe U, SGB Standard, SGB Młodzieżowe P, SGB Pokolenia,
Konto za złotówkę, walutowy

4. Użytkowanie karty

5. Zmiana limitów transakcyjnych karty
6. Opłata za wypłatę gotówki :
1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych
Banków Spółdzielczych

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 (przy uzyciu terminala POS)(1)

naliczana od wypłacanej kwoty

5) w bankomatach za granicą
7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

8. Wysyłka numeru PIN:
a) pocztą

za każdy nr PIN

8.
za każdy nr PIN
b) SMS-em
9. Wysyłka kolejnego numeru PIN
10. Zmiana PIN w bankomatach banków SGB
1) banków SGB

za każde sprawdzenie

2) innych niż wskazane w pkt 1
12. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta w formie:
elektronicznej na adres poczty e- mail

miesięcznie

papierowej listem zwykłym
13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta
14. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN ( dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
15. Transakcje bezgotówkowe
16. Zastrzeżenie karty
17. Opłata za przewalutowanie i rozliczanie transakcji dokonywanej w walucie innej niż PLN

2,00 zł (2)

6,00 zł

6,00 zł

4,50 zł

4,50 zł

7,00 zł

7,00 zł

bez opłat

bez opłat

za każdą zmianę

2) innych niż wskazane w pkt. 1
11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
1) banków SGB

2,00 zł (2)

za każde zestawienie

1,50 zł

1,50 zł

bez opłat

bez opłat

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

za każdą przesyłkę

50,00 zł

50,00 zł

-

bez prowizji

bez prowizji

za każdą kartę

bez opłat

bez opłat

naliczana od kwoty transakcji
pobierana w dniu rozliczenia operacji

3%

3% dotyczy Visa Electron

