
Załącznik nr 1 do uchwały nr 89/2020 z

Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie

z dnia 30.12.2020 r.

 

Obowiązująca od 1 stycznia  2021 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI 

BANKOWE  DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W 

BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TCZEWIE



12. Pakiety przeznaczone dla następujących grup klientów  - obsługiwane , lecz  wycofane z oferty z dniem 01.01.2021 r.

15. 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 

16. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Tczewie.

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:

   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,

   1) Bank - Centrala, Oddział i komórki organizacyjne Banku Spółdzielczego w Tczewie

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

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

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. 

1. Bank Spółdzielczy w Tczewie  pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klienów instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla 

klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Tczewie", zwaną dalej taryfą.  

2. Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają:

   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,

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

   4) Mój Biznes - oferowany osobom fizycznym prowadzących działalność gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek, w tym również osobom prowadzącym

       gospodarstwa rolne, oraz wspólnikom spółek cywilnych - obowiązuje od 01.01.2021 r.

   5) SGB Non profit - dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego- obowiązujący

14. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.

  1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,

  2) cyklicznie,

  3) w innych terminach wskazanych w 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) 6 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.

11. Pakiety przeznaczone są dla następujących grup Klientów:

   2) Nasz Biznes - dla klientów instytucjonalnych - obowiązujący od 01.01.2021r.

   3) SGB Wspólnota - dla wspólnot mieszkaniowych    - obowiązujący              

   1) SGB Biznes - dla klientów instytucjonalnych - obowiązuje dla klientów, którzy założyli rachunki do 31.12.2020 r.

   4) SGB Agro - dla rolników - obowiązuje dla klientów, którzy założyli rachunki do 31.12.2020 r.

13. Z pakietu "Wiele za niewiele" mogą skorzystać nowi klienci instytucjonalni, którzy podpiszą z Bankiem Spółdzielczym w Tczewie umowę o prowadzenie rachunków bieżących w okresie od 1 

sierpnia 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku, natomiast z promocyjnego     pakietu opłat "Wiele za niewiele" klient będzie korzystać przez okres dwóch lat od dnia podpisania umowy z Bankiem.    
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Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych dla przedsiębiorców

Pakiet przeznaczony  dla klientów 

instytucjonalnych

Pakiet oferowany osobom fizycznym 

prowadzacych działalność gospodarczą, 

działalność zarobkową na własny rachunek, w 

tym również osobom prowadzącym 

gospodarstwa rolne, oraz wspólnikom spółek 

cywilnych

oferowany od 01.01.2021 r. oferowany od 01.01.2021 r. 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku 

pomocniczego):

1) otwarcie  rachunku bez opłat bez opłat

2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego 20,00 zł 20,00 zł

3) prowadzenie rachunku rozliczeniowego pomocniczego 20,00 zł 20,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

1) dokonywane w placówce Banku 0,3% min 5,00 zł 0,00 zł

2) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych BS Tczew 0,3% min 5,00zł 0,00 zł

3) przeliczanie bilonu jako wpłaty na rachunek prowadzony w BS Tczew powyżej 200 sztuk 1% wartości nie mniej niż 20,00zł 0,00 zł

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku:
1) dokonywane w placówce Banku 0,3% min 5,00 zł 0,00 zł

4. Realizacja przelewów:

1) złożone w formie papierowej:

a) przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS 4,00 zł 
1)

4,00 zł 
1)

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 7,00 zł 7,00 zł

c) na rachunki prowadzone w innych bankach  - realizowanych w systemie Express Elixir 15,00 zł 15,00 zł

2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu :

a) przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS 0,50 zł 0,50 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 1,00 zł 1,00 zł

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

Elixir .
7,00 zł 7,00 zł

3) realizowane w systemie SORBNET za każdy przelew 35,00 zł 35,00 zł

4) sporządzenie komputerowego dokumentu polecenia przelewu na życzenie Klienta (opłata jest 

niezależna od opłaty za przelew)
za każdy dokument 3,00 zł 3,00 zł

5. Zlecenie stałe:
1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej

a) na rachunki prowadzone w bankach  SGB 2,00 zł 2,00 zł

b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż banki SGB 2,00 zł 2,00 zł

c) na rachunki wewnętrzne w BS w Tczewie 2,00 zł 2,00 zł

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

a) na rachunki prowadzone w bankach SGB 1,00 zł 1,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 1,00 zł 1,00 zł

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

Elixir 

10,00 zł 10,00 zł

d) na rachunki wewnętrzne w BS w Tczewie 1,00 zł 1,00 zł

DZIAŁ II . USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH PLN

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

miesięcznie

 za każdy rachunek

Tryb pobierania opłat Nasz  Biznes  Mój Biznes

naliczana od 

wpłacanej kwoty

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdy przelew

naliczana od 

wypłacanej kwoty

za każdy przelew



3) przyjęcie zlecenia, modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej 3,00 zł 3,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat

4) odwołanie zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej 3,00 zł 3,00 zł
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat

6. Polecenie zapłaty:

1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:

a) aktywacja usługi 100,00 zł 100,00 zł

b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 6,00 zł 6,00 zł

c) realizacja polecenia zapłaty 2,50 zł 2,50 zł

2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:

a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 6,00 zł 6,00 zł

b) opłata za korzystanie z usługi polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł

c) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie 1 odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia 4,00 zł 4,00 zł

d) odmowa polecenia zapłaty z tytułu braku środku na rachunku 4,00 zł 4,00 zł

7. Ustanowienie, odwołanie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem (2) za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł

8. Zmiana karty wzoru podpisu za każdą zmianę 20,00 zł 20,00 zł

9. Likwidacja rachunku na życzenie Klienta przed upływem 3 miesięcy od daty zawarcia jednorazowo 20,00 zł 20,00 zł

10 Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł

11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej:

a) generowane raz w miesiącu bez opłat bez opłat 

b) generowane po każdej zmianie salda miesięcznie 30,00 zł 30,00 zł 

c) generowane po każdej zmianie salda i wysyłane pocztą listem zwykłym miesięcznie 50,00 zł 50,00 zł

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

3) zmiana trybu/ częstotliwości drukowania/ wysyłania wyciągów za każdą zmianę 10,00 zł 10,00 zł

12. Dodatkowe wyciągi:

a) w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail bez opłat bez opłat

b) w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym/ odbierany w oddziale za każdy wyciąg 10,00 zł 10,00 zł

c) dane historyczne (powyżej 12 miesięcy) 25,00 zł 25,00 zł

13. Czeki:

1) wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdy czek 3,00 zł 3,00 zł

2) zgłoszenie oraz  odwołanie zastrzeżenia  o utracie czeków i blankietów za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł

14. Sporządzenie zestawienia obrotów/historii na jednym rachunku na wniosek klienta:

1) za rok bieżący
35,00 zł 

(w tym VAT 23%)

35,00 zł

(tym VAT 23%)

2) za każdy poprzedni rok
80,00 zł 

(w tym VAT 23%)

80,00 zł 

(w tym VAT 23%)

za każdą dyspozycję 

jednorazowo za każdą 

dyspozycję

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję



15. Za wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta:

1) zaświadczenie o numerze rachunku za każdy dokument
40,00 zł 

(w tym VAT 23%)

40,00 zł 

(w tym VAT 23%)

2) zaświadczenie o numerze rachunku wraz z obrotami na rachunku za każdy dokument
100,00 

zł (w tym VAT 23%)

100,00 zł 

(w tym VAT 23%)

3) opinia/ zaświadczenie inne niż powyżej za każdy dokument
150,00 zł 

(w tym VAT 23%)

150,00 zł 

(w tym VAT 23%)

   16.    Sporządzenie odpisów i kopii dokumentów na wniosek klienta:

3) Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z roku bieżącego        
10,00 zł 

(w tym VAT 23%)

10,00 zł 

(w tym VAT 23%)

4) Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z lat ubiegłych
40,00 zł 

(w tym VAT 23%)

40,00 zł 

(w tym VAT 23%)

5) Sporządzenie kopii umowy rachunku
65,00 zł 

(w tym VAT 23%)

65,00 zł 

(w tym VAT 23%)

17. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu: 

1) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję
1% kwoty przekazywanej nie mniej 

niż 30,00 zł
0,00 zł

2)
administrowanie zajęcia wierzytelności w przypadku jego umorzenia, uchylenia przez organ 

egzekucyjny
od każdego zajęcia 10,00 zł 0,00 zł

18. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku ( w kwocie wymagającej 

awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku):

1) w przypadku podjęcia przygotowanej gotówki bez opłat bez opłat

2) w przypadku niepodjęcia przygotowanej gotówki 0,10% 0,10%

19. Za sporządzenie i wysłanie ( listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda za każdy dokument 20,00 zł

opłata równa kosztowi listu 

poleconego za potwierdzeniem 

odbioru wg Cennika Usług 

Pocztowych Poczta Polska S.A.

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

21. Czynności niestandardowe np.. Wyjaśnienie szczegółów płatności, zapytanie skierowane do 

innych banków, odzyskanie środków na wniosek klienta, w wyniku podania przez niego 

nieprawidłowego identyfikatora odbiorcy

za każdą dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł

22. Usługa płatności masowych:

1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo 150,00 zł 150,00 zł

2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny za każdą wpłatę, 

pobierano zbiorczo raz 

dziennie

0,20 zł 0,20 zł

24. Zlecenia różne

1)

Czynności niestandardowe (wyjaśnianie wszelkich niezgodności powstałych w toku  realizacji 

płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów 

płatności, zmiany danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.)
za każdy dokument 100,00 zł 100,00 zł

2)
Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych z 

korzystaniem z łączy telekomunikacyjnych
10,00 zł 10,00 zł

za każdy dokument

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

naliczana od kwoty do 

wypłaty



3) Inne: kurier na życzenie klienta zgodnie z fakturą zgodnie z fakturą zgodnie z fakturą

5) Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę
za każde 

zaświadczenie
30,00 zł 30,00 zł

6) Realizacja spadkobrania 
od każdego 

spadkobiercy
35,00 zł 35,00 zł

25. Usługa bankowości elektronicznej miesięcznie 7 zł 7,00 zł

26. Usługa bankowości elektronicznej - przy rezygnacji z otrzymywania wyciągów 

standardowych, tj. przesyłanych pocztą lub odbieranych w banku i wyborze odbierania 

wyciągów w formie elektronicznej

miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł

27. Powiadomienia SMS:

1)

Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzi: powiadomienie o 

wysokości salda na rachunku w tym powiadomienie o odrzuceniu przelewu (raz dziennie - od 

poniedziałku do piątku)

5,00 zł 5,00 zł

2)
Pakiet po każdej zmianie salda, w skład którego wchodzi: powiadomienie o wysokości salda na 

rachunku (po każdej zmianie salda) 
5,00 zł 5,00 zł

3)
Pakiet Bezpieczny ( SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą: powiadomienie o 

udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału WWW oraz potwierdzenie transakcji kartowej
12,00 zł 12,00 zł

28. Zmiana numeru telefonu powiązanego z usługą Serwisu SMS za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł

29. Opłata za użytkowanie Tokena SGB: miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł

30. Opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł

(2) w innym dniu niż założenie rachunku

(1) nie dotyczy przelewów między rachunkami bankowymi a lokatami 

miesięcznie



Rozdział 2. Obsługa rachunków rozliczeniowych PLN dla wspólnot mieszkaniowych

Pakiet dla wspólnot 
mieszkaniowych

obowiązujący

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku 

pomocniczego):

1) otwarcie  rachunku bez opłat

2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego 6,00 zł

3) prowadzenie rachunku rozliczeniowego pomocniczego 6,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

1) dokonywane w placówce Banku 0,15% min. 2,00zł zł

2) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych BS Tczew 0,3% min 3,00zł

3) przeliczanie bilonu jako wpłaty na rachunek prowadzony w BS Tczew powyżej 200 sztuk 1% wartości nie mniej niż 20,00 zł

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku:

1) dokonywane w placówce Banku naliczana od wypłacanej kwoty 0,3% min 3,00 zł

4. Realizacja przelewów:

1) złożone w formie papierowej:

a) przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS 2,00 zł
 1)

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

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

2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu :

a) przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS 0,50 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 0,50 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie Express Elixir 6,00 zł

3) realizowane w systemie SORBNET za każdy przelew 30,00 zł

4) sporządzenie komputerowego dokumentu polecenia przelewu na życzenie Klienta (opłata jest niezależna 

od opłaty za przelew)
za każdy dokument 2,00 zł

5. Zlecenie stałe:
1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej

a) na rachunki prowadzone w bankach  SGB 2,00 zł

b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż banki SGB 2,00 zł

c) na rachunki wewnętrzne w BS w Tczewie 2,00 zł

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

a) na rachunki prowadzone w bankach SGB 1,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 1,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie Express Elixir 10,00 zł

d) na rachunki wewnętrzne w BS w Tczewie 1,00 zł

SGB WspólnotaWYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłat

miesięcznie

 za każdy rachunek

naliczana od wpłacanej kwoty

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdy przelew



3) przyjęcie zlecenia, modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej 2,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat

4) odwołanie zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej 2,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat

6. Polecenie zapłaty:

1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:

a) aktywacja usługi 50,00 zł

b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 2,00 zł

c) realizacja polecenia zapłaty 2,50 zł

2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:

a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 4,00 zł

b) opłata za korzystanie z usługi polecenia zapłaty 2,00 zł

c) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie 1 odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia 3,50 zł

d) odmowa polecenia zapłaty z tytułu braku środku na rachunku 3,50 zł

7. Ustanowienie, odwołanie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem (2) za każdą dyspozycję 20,00 zł

8. Zmiana karty wzoru podpisu za każdą zmianę 20,00 zł

9. Likwidacja rachunku na życzenie Klienta przed upływem 3 miesięcy od daty zawarcia jednorazowo 20,00 zł

10 Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 30,00 zł

11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej:

a) generowane raz w miesiącu bez opłat 

b) generowane po każdej zmianie salda miesięcznie 30,00 zł 

c) generowane po każdej zmianie salda i wysyłane pocztą listem zwykłym miesięcznie 30 zł  + koszt za każdą wysyłkę

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

3) zmiana trybu/ częstotliwości drukowania/ wysyłania wyciągów za każdą zmianę 5,00 zł

12. Dodatkowe wyciągi:

a) w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail bez opłat

b) w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym/ odbierany w oddziale za każdy wyciąg 10,00 zł

c) dane historyczne (powyżej 12 miesięcy) 25,00 zł

13. Czeki:

1) wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdy czek 3,00 zł

2) zgłoszenie oraz  odwołanie zastrzeżenia  o utracie czeków i blankietów za każdą dyspozycję 20,00 zł

14. Sporządzenie zestawienia obrotów/historii na jednym rachunku na wniosek klienta:

1) za rok bieżący 25,00 zł

2) za każdy poprzedni rok
25,00 zł + (5 zł za każdy rozpoczęty 

miesiąc) 

za każdą dyspozycję 

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję

jednorazowo za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję



15. Za wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta:

1) zaświadczenie o numerze rachunku
12,30 zł (kwota brutto obejmuje podatek 

VAT 23%)

2) zaświadczenie o numerze rachunku wraz z obrotami na rachunku za każdy dokument
24,60 zł (kwota brutto obejmuje podatek 

VAT 23%)

3) opinia/ zaświadczenie inne niż powyżej
61,50 zł (kwota brutto obejmuje podatek 

VAT 23%)

   16.    Sporządzenie odpisów i kopii dokumentów na wniosek klienta:

3) Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z roku bieżącego        
6,15 zł (kwota brutto obejmuje podatek 

VAT 23%)

4) Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z lat ubiegłych
24,60 zł (kwota brutto obejmuje podatek 

VAT 23%)

5) Sporządzenie kopii umowy rachunku
61,50 zł (kwota brutto obejmuje podatek 

VAT 23%)

17. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu: 

1) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję
1% kwoty przekazywanej nie mniej niż 

20,00 zł

2) administrowanie zajęcia wierzytelności w przypadku jego umorzenia, uchylenia przez organ egzekucyjny od każdego zajęcia 10,00 zł

18. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku ( w kwocie wymagającej awizowania, 

zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku):

1) w przypadku podjęcia przygotowanej gotówki bez opłat

2) w przypadku niepodjęcia przygotowanej gotówki 0,10%

19. Za sporządzenie i wysłanie ( listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda za każdy dokument 20,00 zł

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

21. Czynności niestandardowe np.. Wyjaśnienie szczegółów płatności, zapytanie skierowane do 

innych banków, odzyskanie środków na wniosek klienta, w wyniku podania przez niego 

nieprawidłowego identyfikatora odbiorcy

za każdą dyspozycję 50,00 zł

22. Usługa płatności masowych:

1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo 110,00 zł

2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny za każdą wpłatę, pobierano zbiorczo raz 

dziennie

indywidualnie

ustalenia z klientem

23. Inkaso

1) Inkaso czeków za każdy czek 0,20% min 50 zł max. 150 zł

2) Inkaso dokumentów oraz weksli za każdy dokument 0,20% min 150 zł max. 400 zł

3) Przekazywanie inkasa do realizacji w innym banku za każdy dokument 50 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

za każdy dokument

naliczana od kwoty do wypłaty



5) Za przyjęcie czeku do inkasa za każdy czek 20,00 zł

24. Zlecenia różne

1)

Czynności niestandardowe (wyjaśnianie wszelkich niezgodności powstałych w toku  realizacji płatności w 

obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany 

danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.)
za każdy dokument 100,00 zł

2)
Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych z korzystaniem z 

łączy telekomunikacyjnych
10,00 zł

3) Inne: kurier na życzenie klienta zgodnie z fakturą zgodnie z fakturą

4) Przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone przez Bank za każdą dyspozycję 2,00 zł

5) Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę za każde zaświadczenie 20,00 zł

6) Realizacja spadkobrania od każdego spadkobiercy 20,00 zł

25. Usługa bankowości elektronicznej miesięcznie 5,00 zł

26. Usługa bankowości elektronicznej - przy rezygnacji z otrzymywania wyciągów standardowych, tj. 

przesyłanych pocztą lub odbieranych w banku i wyborze odbierania wyciągów w formie 

elektronicznej

miesięcznie 3,00 zł

27. Powiadomienia SMS:

1)

Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzi: powiadomienie o 

wysokości salda na rachunku w tym powiadomienie o odrzuceniu przelewu (raz dziennie - od poniedziałku 

do piątku)

5,00 zł

2)
Pakiet po każdej zmianie salda, w skład którego wchodzi: powiadomienie o wysokości salda na rachunku 

(po każdej zmianie salda) 
5,00 zł

3)
Pakiet Bezpieczny ( SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą: powiadomienie o udanym 

i nieudanym zalogowaniu do kanału WWW oraz potwierdzenie transakcji kartowej
12,00 zł

28.  zmiana numeru telefonu powiązanego z usługą Serwisu SMS za każdą zmianę 5,00 zł

29. Opłata za użytkowanie Tokena SGB: miesięcznie 2,00 zł

30. Opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie 10,00 zł

(2) w innym dniu niż założenie rachunku

(1) nie dotyczy przelewów między rachunkami bankowymi a lokatami 

miesięcznie

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



Rozdział 3. Obsługa rachunków rozliczeniowych PLN dla działalności Non profit

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku 

pomocniczego):

1) otwarcie  rachunku bez opłat

2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego 10,00 zł

3) prowadzenie rachunku rozliczeniowego pomocniczego 10,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

1) dokonywane w placówce Banku bez opłat

2) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych BS Tczew 0,3% min 3,00zł

3) przeliczanie bilonu jako wpłaty na rachunek prowadzony w BS Tczew powyżej 200 sztuk 1% wartości nie mniej niż 20,00 zł

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku:

1) dokonywane w placówce Banku 0,3% min. 3,00 zł

4. Realizacja przelewów:
1) złożone w formie papierowej:

a) przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS 2,00 zł 
1)

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

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

2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu :

a) przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS 1,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 1,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie Express Elixir 6,00 zł

3) realizowane w systemie SORBNET za każdy przelew 30,00 zł

4) sporządzenie komputerowego dokumentu polecenia przelewu na życzenie Klienta (opłata jest 

niezależna od opłaty za przelew)
za każdy dokument 2,00 zł

5. Zlecenie stałe:

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej

a) na rachunki prowadzone w bankach  SGB 2,00 zł

b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż banki SGB 2,00 zł

c) na rachunki wewnętrzne w BS w Tczewie 2,00 zł

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

a) na rachunki prowadzone w bankach SGB 1,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 1,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie Express Elixir 10,00 zł

d) na rachunki wewnętrzne w BS w Tczewie 1,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłat

miesięcznie

 za każdy rachunek

naliczana od wpłacanej kwoty

naliczana od wypłacanej kwoty

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdy przelew

SGB Non profit

Pakiet dla Fundacji i Stowarzyszeń oraz innych organizacji 

pożytku publicznego



3) przyjęcie zlecenia, modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej 2,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat

4) odwołanie zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej 2,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat

6. Polecenie zapłaty:

1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:

a) aktywacja usługi 50,00 zł

b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 2,00 zł

c) realizacja polecenia zapłaty 2,50 zł

2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:

a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 4,00 zł

b) opłata za korzystanie z usługi polecenia zapłaty 2,00 zł

c) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie 1 odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia 3,50 zł

d) odmowa polecenia zapłaty z tytułu braku środku na rachunku 3,50 zł

7. Ustanowienie, odwołanie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem (2) za każdą dyspozycję 20,00 zł

8. Zmiana karty wzoru podpisu za każdą zmianę 20,00 zł

9. Likwidacja rachunku na życzenie Klienta przed upływem 3 miesięcy od daty zawarcia jednorazowo 20,00 zł

10 Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 30,00 zł

11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej:

a) generowane raz w miesiącu bez opłat 

b) generowane po każdej zmianie salda miesięcznie 30,00 zł 

c) generowane po każdej zmianie salda i wysyłane pocztą listem zwykłym miesięcznie 30 zł  + koszt za każdą wysyłkę

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

3) zmiana trybu/ częstotliwości drukowania/ wysyłania wyciągów za każdą zmianę 5,00 zł

12. Dodatkowe wyciągi:

a) w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail bez opłat

b) w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym/ odbierany w oddziale za każdy wyciąg 10,00 zł

c) dane historyczne (powyżej 12 miesięcy) 25,00 zł

13. Czeki:

1) wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdy czek 3,00 zł

2) zgłoszenie oraz  odwołanie zastrzeżenia  o utracie czeków i blankietów za każdą dyspozycję 20,00 zł

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję

jednorazowo za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję



14. Sporządzenie zestawienia obrotów/historii na jednym rachunku na wniosek klienta:

1) za rok bieżący 25,00 zł

2) za każdy poprzedni rok
25,00 zł + (5 zł za każdy rozpoczęty miesiąc) 

15. Za wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta:

1) zaświadczenie o numerze rachunku
12,30 zł (kwota brutto obejmuje podatek 

VAT 23%)

2) zaświadczenie o numerze rachunku wraz z obrotami na rachunku za każdy dokument
24,60 zł (kwota brutto obejmuje podatek 

VAT 23%)

3) opinia/ zaświadczenie inne niż powyżej
61,50 zł (kwota brutto obejmuje podatek 

VAT 23%)

   16.    Sporządzenie odpisów i kopii dokumentów na wniosek klienta:

3) Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z roku bieżącego        
6,15 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 

23%)

4) Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z lat ubiegłych
24,60 zł (kwota brutto obejmuje podatek 

VAT 23%)

5) Sporządzenie kopii umowy rachunku
61,50 zł (kwota brutto obejmuje podatek 

VAT 23%)

17. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu: 

1) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję
1% kwoty przekazywanej nie mniej niż 20,00 

zł

2)
administrowanie zajęcia wierzytelności w przypadku jego umorzenia, uchylenia przez organ 

egzekucyjny
od każdego zajęcia 10, 00 zł

18. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku ( w kwocie wymagającej awizowania, 

zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku):

1) w przypadku podjęcia przygotowanej gotówki bez opłat

2) w przypadku niepodjęcia przygotowanej gotówki 0,10%

19. Za sporządzenie i wysłanie ( listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda za każdy dokument 20,00 zł

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

21. Czynności niestandardowe np.. Wyjaśnienie szczegółów płatności, zapytanie skierowane do 

innych banków, odzyskanie środków na wniosek klienta, w wyniku podania przez niego 

nieprawidłowego identyfikatora odbiorcy

za każdą dyspozycję 50,00 zł

22. Usługa płatności masowych:

1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo nie dotyczy

2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny za każdą wpłatę, pobierano 

zbiorczo raz dziennie

nie dotyczy

23. Inkaso

1) Inkaso czeków za każdy czek 0,20% min 50 zł max. 150 zł

2) Inkaso dokumentów oraz weksli za każdy dokument 0,20% min 150 zł max. 400 zł

3) Przekazywanie inkasa do realizacji w innym banku za każdy dokument 50 zł + koszty telekomunikacyjne

za każdą dyspozycję 

za każdy dokument

naliczana od kwoty do wypłaty



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

24. Zlecenia różne

1)

Czynności niestandardowe (wyjaśnianie wszelkich niezgodności powstałych w toku  realizacji płatności 

w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, 

zmiany danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.)
za każdy dokument 100,00 zł

2)
Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych z korzystaniem 

z łączy telekomunikacyjnych
10,00 zł

3) Inne: kurier na życzenie klienta zgodnie z fakturą zgodnie z fakturą

4) Przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone przez Bank za każdą dyspozycję 2,00 zł

5) Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę za każde zaświadczenie 20,00 zł

6) Realizacja spadkobrania od każdego spadkobiercy 20,00 zł

25. Usługa bankowości elektronicznej miesięcznie 5,00 zł

26. Usługa bankowości elektronicznej - przy rezygnacji z otrzymywania wyciągów standardowych, 

tj. przesyłanych pocztą lub odbieranych w banku i wyborze odbierania wyciągów w formie 

elektronicznej

miesięcznie 3,00 zł

27. Powiadomienia SMS:

1)

Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzi: powiadomienie o 

wysokości salda na rachunku w tym powiadomienie o odrzuceniu przelewu (raz dziennie - od 

poniedziałku do piątku)

5,00 zł

2)
Pakiet po każdej zmianie salda, w skład którego wchodzi: powiadomienie o wysokości salda na 

rachunku (po każdej zmianie salda) 
5,00 zł

3)
Pakiet Bezpieczny ( SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą: powiadomienie o 

udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału WWW oraz potwierdzenie transakcji kartowej
12,00 zł

28.  zmiana numeru telefonu powiązanego z usługą Serwisu SMS za każdą zmianę 5,00 zł

29. Opłata za użytkowanie Tokena SGB: miesięcznie 2,00 zł

30. Opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie 10,00 zł

(2) w innym dniu niż założenie rachunku

(1) nie dotyczy przelewów między rachunkami bankowymi a lokatami 

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

miesięcznie



Rozdział 4. Obsługa rachunków VAT ( wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego załozony został rachunek VAT)

Tryb pobierania

opłat

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:

1) otwarcie  rachunku bez opłat

2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego bez opłat

2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i 

wysokości salda

za każde zaświadczenie
50,00 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

3. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym 

rachunku na wniosek klienta:

1) z bieżącego roku kalendarzowego za każde zestawienie 25,00 zł

2) z lat poprzednich
25,00 zł + po 12,50 zł

za każdy poprzedni rok 

4. Sporządzenie kopii:

1) wyciagu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł

b) z lat poprzednich

10,00 zł + po 5,00 zł

za każdy poprzedni rok

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta gdy:

a) klient określił datę dokonania operacji 15,00 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

b) klient nie określił daty dokonania operacji 25,00 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

5. Sporządzenie i wysyłanie wyciągu bankowego bez opłat 

za każdy dokument

DZIAŁ II . USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA



Rozdział 5. Rachunki Walutowe w EUR, USD,GBP

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązkowa

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. Otwarcie rachunku jednorazowo 20,00 zł

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 20,00 zł

3. Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwa, adres) za każdą zmianę 20,00 zł

4. Ustanowienie, zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każde ustanowienie, zmianę 20,00 zł

5. Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty):

Opłata nie jest pobierana w przypadku umów zawieranych od dnia 01.01.2021r. z osobami fizycznymi 

prowadzącymi działalność gospodarczą, w tym rolnikami oraz wspólnikami spółek cywilnych.
naliczana od kwoty operacji 0.5% min 4,00 zł

1) nieodebranie awizowanej wypłaty gotówki (w całości lub w części) pobierana od nieodebranej kwoty 0,10% min 20,00 zł

2)
 nieawizowana wypłata gotówki w kwocie przewyższającej ustaloną w umowie rachunku wartość (opłata 

dodatkowa do prowizji od wypłaty z rachunku)
od nadwyżki ponad ustaloną w umowie 0,15% min 5,00zł

UWAGA! Nie dotyczy operacji na rachunkach lokat terminowych.

6.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wydanie odpisów i kopii dokumentów:

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

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

Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z roku bieżącego 

Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z lat ubiegłych

Sporządzenie kopii umowy rachunku

Sporządzenie odpisu wyciągu na życzenie klienta

za każde zestawienie

10,00 zł

20,00 zł

6,15 zł (kwota brutto obejmuje 

podatek VAT 23%)

24,60 zł (kwota brutto obejmuje 

podatek VAT 23%)

61,50 zł (kwota brutto obejmuje 

podatek VAT 23%)

30,00 zł

7. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej:

a) generowane raz w miesiącu bez opłat

b) generowane po każdej zmianie salda miesięcznie 30,00 zł 

c) generowane po każdej zmianie salda i wysyłane pocztą listem zwykłym miesięcznie 30 zł  + koszt za każdą wysyłkę

d) generowane po każdej zmianie salda i wysyłane pocztą listem zwykłym dla umów zawieranych od dnia 

01.01.2021r. z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w tym rolnikami oraz 

wspólnikami spółek cywilnych

miesięcznie 30 zł + opłata równa kosztowi listu 

zwykłego wg Cennika Usług 

Pocztowych Poczta Polska S.A.

2) poprzez elektroniczne kanały dostepu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta miesięcznie bez opłat

3) zmiana trybu/ częstotliwości drukowania /wysyłania wyciągów za każdą zmianę 5,00 zł

8. Dodatkowe wyciągi na życzenie Klienta: za każdy wyciąg

1) w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail 0,00 zł

2) w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym/odbierany w oddziale 10,00 zł

3) dane historyczne(powyżej (12 miesięcy) 25,00 zł



9. Za wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta:

1) zaświadczenie o numerze rachunku za każdy dokument

12,30 zł

(kwota brutto obejmuje podatek 

VAT 23%)

2) zaświadczenie o numerze rachunku wraz z obrotami na rachunku za każdy dokument

24,60 zł

(kwota brutto obejmuje podatek 

VAT 23%)

3) opinia/ zaświadczenie inne, niż powyżej za każdy dokument

61,50 zł

(kwota brutto obejmuje podatek 

VAT 23%)

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

1) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy za każdą dyspozycję 25,00 zł

2)
za okres powyżej 12 miesięcy za każdą dyspozycję 25,00 zł (+ 5 zł za każdy 

rozpoczęty miesiąc) 

11. Zmiana karty wzoru podpisów za każdą zmianę 20,00 zł

12. Likwidacja rachunku na życzenie Klienta przed upływem 3 miesięcy od daty zawarcia jednorazowo 20,00 zł

13. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu: 

1) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 
1% kwoty przekazywanej nie mniej 

niż 20,00 zł

2) administrowanie zajęcia wierzytelności w przypadku jego umorzenia, uchylenia przez organ egzekucyjny za każdą dyspozycję 10,00 zł

Opłaty nie są pobierane w przypadku umów zawieranych od dnia 01.01.2021r. z osobami fizycznymi 

prowadzącymi działalność gospodarczą, w tym rolnikami oraz wspólnikami spółek cywilnych.

14. Za sporządzenie i wysłanie ( listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda za każdy dokument 20,00 zł

dla umów zawieranych od dnia 01.01.2021r. z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, 

w tym rolnikami oraz wspólnikami spółek cywilnych

za każdy dokument opłata równa kosztowi listu 

poleconego za potwierdzeniem 

odbioru wg Cennika Usług 

Pocztowych Poczta Polska S.A.

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

16. Inkaso

1) Inkaso czeków za każdy czek 0,20% min 50 zł max. 150 zł

2) Inkaso dokumentów oraz weksli za każdy dokument 0,20% min 150 zł max. 400 zł

3) Przekazywanie inkasa do realizacji w innym banku za każdy dokument 50 zł + koszty telekomunikacyjne

4)

Czynności niestandardowe dotyczace zleceń dewizowych (wyjaśnianie wszelkich niezgodności powstałych 

w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiana 

szczegółów płatności, zmiana danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.)

100,00 zł

5) Za przyjęcie czeku do inkasa za każdy czek 20,00 zł



17. Zlecenia różne

1)

Czynności niestandardowe (wyjaśnianie wszelkich niezgodności powstałych w toku  realizacji płatności w 

obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany 

danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.)

za każdy dokument 100,- 

2)
Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych z korzystaniem z 

łączy telekomunikacyjnych
10,-

3) Inne: kurier na życzenie klienta zgodnie z fakturą zgodnie z fakturą

4) Przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone przez Bank za każdą dyspozycję 2,00 zł

5) Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę za każde zaświadczenie 20,00 zł

6) Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł

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



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej - bez opłat

2. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej - bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat

5. Realizacja przelewów:

1) na rachunki prowadzone w bankach SGB bez opłat

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

3) realizowane w systemie SORBNET 30,00 zł

6. Za wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta:

1) zaświadczenie o numerze rachunku
12,30 zł

(kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

2) zaświadczenie o numerze rachunku wraz z obrotami na rachunku
24,60 zł

(kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

3) opinia/zaświadczenie inne niż powyżej
61,50 zł

(kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

7.
Ustanowienie/ odwołanie/ zmiana pełnomocnika do dysponowania 

rachunkiem
za każdą dyspozycję 20,00 zł

8.
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 

dokumentu:

1)
realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu 1% kwoty przekazywanej nie mniej niż 20,00 zł

2)
administrowanie tytułu wykonawczego  w przypadku jego umorzenia, uchylenia 

przez organ egzekucyjny
10,00 zł

9.
Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym 

rachunku
za każde zestawienie 25,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1.  Opłata za rozpatrzenie wniosku o otwarcie i prowadzenie otwartego 

mieszkaniowego rachunku powierniczego 
jednorazowo w dniu założenia

 wniosku, w przypadku zawarcia, 

opłata zaliczana jest na poczet opłaty 

za otwarcie i prowadzenie 

otwartego/zamkniętego 

mieszkaniowego rachunku 

powierniczego, w przypadku 

niezawarcia umowy opłata nie jest 

zwracana

1 000,00 zł

2.

Rozdział 6. Rachunki lokat terminowych , mieszkaniowe rachunki powiernicze, rachunki lokacyjne ZYSK

           RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH

Opłata za otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego (na poczet opłaty zalicza się zapłaconą opłatę za rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku):

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

za każdy dokument

          Mieszkaniowe rachunki powiernicze dla firm za wyjątkiem osób fizycznym prowadzacych działalność gospodarczą,

          działalność zarobkową na własny rachunek, w tym również osób  prowadzących gospodarstwa rolne, oraz wspólników spółek cywilnych



1) dla inwestycji składajacej się z 1-4 etapów
opłata podstawowa 0,25% wartości przedsięwzięcia 

deweloperskiego/zadania inwestycyjnego , nie mniej 5.000 zł 

2) dla inwestycji składajacej się z 5-6 etapów
opłata podstawowa 0,35% wartości przedsięwzięcia 

deweloperskiego/zadania inwestycyjnego, nie mniej 6.000 zł 

3) dla inwestycji składajacej się z 7-8 etapów
opłata podstawowa 0,45% wartości przedsięwzięcia 

deweloperskiego/zadania inwestycyjnego, nie mniej 8.000 zł 

4) dla inwestycji składajacej się z 9-10 etapów
opłata podstawowa 0,55% wartości przedsięwzięcia 

deweloperskiego/zadania inwestycyjnego, nie mniej 10 000 zł 

3.
Opłata za otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku 

powierniczego

jednorazowo w dniu  podpisania  

umowy

opłata podstawowa 0,25%  wartości przedsięwzięcia 

deweloperskiego/zadania inwestycyjnego, nie mniej 4.000 zł 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku o otwarcie i prowadzenie otwartego 

mieszkaniowego rachunku powierniczego jednorazowo w dniu założenia

 wniosku, w przypadku zawarcia, 

opłata zaliczana jest na poczet opłaty 

za otwarcie i prowadzenie 

otwartego/zamkniętego 

mieszkaniowego rachunku 

powierniczego, w przypadku 

niezawarcia umowy opłata nie jest 

zwracana

1 000,00 zł

2.

1) dla inwestycji składajacej się z 1-4 etapów
opłata podstawowa 0,25% - 0,35% wartości przedsięwzięcia 

deweloperskiego/zadania inwestycyjnego , nie mniej 5.000 zł 

2) dla inwestycji składajacej się z 5-6 etapów
opłata podstawowa 0,35% - 0,45% wartości przedsięwzięcia 

deweloperskiego/zadania inwestycyjnego, nie mniej 6.000 zł 

3) dla inwestycji składajacej się z 7-8 etapów
opłata podstawowa 0,45% - 0,55% wartości przedsięwzięcia 

deweloperskiego/zadania inwestycyjnego, nie mniej 8.000 zł 

4) dla inwestycji składajacej się z 9-10 etapów
opłata podstawowa 0,55% - 0,65% wartości przedsięwzięcia 

deweloperskiego/zadania inwestycyjnego, nie mniej 10 000 zł 

3.
Opłata za otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku 

powierniczego

jednorazowo w dniu  podpisania  

umowy

opłata podstawowa 0,25% - 0,35% wartości przedsięwzięcia 

deweloperskiego/zadania inwestycyjnego, nie mniej 4.000 zł 

          Rachunki lokacyjne ZYSK

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Opłata za otwarcie rachunku lokacyjnego ZYSK - bez opłat

2. Opłata za prowadzenie rachunku lokacyjnego ZYSK - bez opłat

Uwaga! Określone powyżej prowizje mogą podlegać negocjacji w przypadku, gdy deweloper posiada zaangażowanie kredytowe w Banku Spółdzielczym w Tczewie

jednorazowo w dniu  podpisania  

umowy 

jednorazowo w dniu  podpisania  

umowy 

          Mieszkaniowe rachunki powiernicze dla osób fizycznym prowadzacych działalność gospodarczą,

          działalność zarobkową na własny rachunek, w tym również osób  prowadzących gospodarstwa rolne, oraz wspólników spółek cywilnych obowiązuje od 2021.01.01

Opłata za otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego (na poczet opłaty zalicza się zapłaconą opłatę za rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku):

jednorazowo w dniu  podpisania  

umowy 

jednorazowo w dniu  podpisania  

umowy 

Uwaga! Określone powyżej prowizje mogą podlegać negocjacji w przypadku, gdy deweloper posiada zaangażowanie kredytowe w Banku Spółdzielczym w Tczewie



3. Wpłaty gotówkowe na rachunek naliczana od wpłacanej kwoty

0,15% min 2,00zł

Uwaga-opłata dodatkowa dla wpłat gotówkowych dokonywanych w 

formie otwartej, 

zawierającej powyżej 50 szt. monet - od równowartości kwoty w 

monetach - 3% min. 10 zł

4. Wypłaty z rachunku za każdy przelew
1. pierwszy przelew w miesiącu na rachunek powiązany - 0 zł,  

2. kolejny  przelew  w  miesiącu na rachunek powiązany -   10 zł

5. Sporządzenie i przesyłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora 

pocztowego
- bez opłat

6. Za wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta:

1) zaświadczenie o numerze rachunku
12,30 zł

(kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

2) zaświadczenie o numerze rachunku wraz z obrotami na rachunku
24,60 zł

(kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

3) opinia/ zaświadczenie inne niż powyżej
61,50 zł

(kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

7. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku:

1) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł

2) z lat poprzednich 20,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok

8. Sporządzenie odpisów i kopii dokumentów:

1)

2)

3)

4)

5)

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

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

Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z roku bieżącego 

Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z lat ubiegłych

Sporządzenie kopii umowy rachunku

za każdy dokument

10,00 zł

20,00 zł

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

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

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

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł

za każdy dokument

za każde zestawienie



Rozdział 7. Instrumenty płatnicze

 1. Karty wydane do rachunku bieżącego lub pomocniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową)

opłaty Mastercard Business
Visa Business 

Master PayPass do 

rachunków

w  EUR, USD, GBP

2.

Wydanie duplikatu karty w przypadku uszkodzenia, nowej karty w miejsce 

uszkodzonej

5,00 EUR

7,00 USD

5,00 GBP

3. Opłata za wznowienie karty  bez opłat

4. Zastrzeżenie karty bez opłat

5. Obsługa karty miesięcznie

2,00 EUR

2,50 USD

2,00 GBP

6. Zmiana limitów transakcyjnych karty na wniosek klienta

od każdej karty

3,00 EUR

4,00 USD

3,00 GBP

7. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach SGB oraz BPS  i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
 3) 4,50 zł 1,50 zł

1,00 EUR

1,00 USD

1,00 GBP

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 3% min. 3,50 zł 2% min. 5,00 zł

1,50 EUR

2,00 USD

1,00 GBP

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

3% min.

odpowiednio

1,50 EUR

2,00 USD

1,00 GBP

5) w bankomatach za granicą na terenie EOG 3% min. 3,50 zł 2% min. 5,00 zł

1,50 EUR

2,00 USD

1,00 GBP

6) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł

3% min.

odpowiednio

1,50 EUR

2,00 USD

1,00 GBP

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA w 

walucie rachunku 

do rachunków w walucie 

wymienialnej

bez opłatbez opłat

bez opłat

30,00 zł

bez opłat

10,00 zł

bez opłat

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA w walucie 

rachunku 

do rachunków w złotych

0,00 zł 

przy rozliczaniu co najmniej 5 operacji 

bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym 

w przeciwnym wypadku 10,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania

1. Wydanie  karty 

za każdą wypłatę, 

pobierana w w dniu 

rozliczania operacji 

naliczana od wypłacanej 

kwoty

za każdą kartę



8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

0,50 EUR

0,50 USD

0,50 GBP

9. Wydanie pierwszego  numeru PIN

1,50 EUR

2,00 USD

1,00 GBP

10. Wydanie nowego numeru PIN

2,00 EUR

2,50 USD

1,50 GBP

11. Zmiana PIN w bankomatach banków:

1) banków SGB

4,50 zł 6,00 zł 1,00 EUR

1,00 USD

1,00 GBP

2) innych, niż wskazane w pkt. 1)

1,50 EUR

2,00 USD

1,00 GBP

12. Zapytanie o  saldo rachunku w bankomatach:

1) bankomatów SGB 

0,25 EUR

0,30 USD

0,20 GBP

2) innych niż wskazane w pkt 1)

1,00 EUR

1,00 USD

1,00 GBP

13. Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta:

1) poczta na adres korespondencyjny

miesięcznie 0,50 EUR

0,60 USD

0,40 GBP

2) na adres poczty elektronicznej miesięcznie bez opłat

14. Zestawienia transakcji przesyłane do klientana życzenie Klienta za każde zestawienie

1,00 EUR

1,00 USD

1,00 GBP

15.
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 

roboczych)
za każdą przesyłkę

10,00 EUR

15,00 USD

10,00 GBP

16. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat

3,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

bez opłat
za każde sprawdzenie

6,00 zł

 6,00 zł

7,00 zł

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

50,00 zł

za każdy numer PIN

za każdą zmianę



Stawka obowiązujaca

"Wiele za niewiele" 

karta Mastercard 

Business

1. wydanie i użytkowanie karty:

1) pierwszej karty Mastercard bez opłat

2) kolejnej karty Mastercard 3

2. Wydanie duplikatu karty:

1)  przypadku uszkodzenia 20,00 zł

2)  miejsce utraconej bez opłat

3.
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany bez opłat

4. Opłata za wypłatę gotówki:

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

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 
3)

4,50 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 3,50 zł

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

5) w bankomatach za granicą na terenie EOG 3% min. 3,50 zł

6) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 4,50 zł

5. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

1,50 zł

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

7. Zmiana PIN w bankomatach:

1) sieci SGB 4,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł

8. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) sieci SGB bez opłat

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

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

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

11.
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 

roboczych)
za każdą przesyłkę

45,00 zł

12. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat

13.
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż 

PLN

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

bez opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

           Karty wydane do rachunku bieżącego "Wiele za niewiele"

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

za każdą kartę

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej 

kwoty

Tryb pobierania opłaty

-



2. Karty przedpłacone zbliżeniowe

Tryb pobierania

opłaty

1. Opłata roczna za obsługę karty 

rocznie, z góry za każdy 

rok  ważności karty

2. Zasilenie rachunku karty -

3. Zastrzeżenie karty -

4. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN

5. Zmiana PIN w bankomatach:

1) sieci SGB

2) innych, niż wskazane w pkt. 1

6. Opłata za wypłatę gotówki:

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

2)
w kasach banków SGB ( pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat przy 

użyciu terminala POS)
3)

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

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) (przy użyciu terminala POS)
3)

5) w bankomatach za granicą (na teryterium państw członkowskich EOG)

6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)

1 Wydanie  karty i PIN za każdą kartę

2 Zasilenie rachunku karty za każdą dyspozycję

3 Zastrzeżenie karty -

4 Obsługa karty miesięcznie

5 Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB -

6 Transakcja bezgotówkowa -

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

bez opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Mastercard

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

6,00 zł

1,30 zł

bez prowizji

bez opłat

Tryb pobierania

5,00 zł

3% min 4,50 zł

1,30 zł

3% min 10 zł

wg indywidualnych uzgodnionych stawek

bez opłat

wg indywidualnych uzgodnionych stawek

wg indywidualnych uzgodnionych stawek

3. Karty świadczeniowe

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji         

naliczana od wypłacanej 

kwoty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Mastercard

za każdą zmianę

25,00 zł

4,50 zł

7,00 zł

bez opłat

bez opłat



4. Karty charge

Tryb pobierania

opłaty Mastercard Business
Mastercard 

Business Gold

1. Wydanie karty dla:

1) SGB Biznes 

a) pierwszej 80,00 zł 350,00 zł

b) kolejnej 70,00 zł 350,00 zł

2) SGB Biznes Plus

a) pierwszej 80,00 zł 350,00 zł

b) kolejnej 70,00 zł 350,00 zł

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

6) SGB Non profit

a) pierwszej 80,00 zł nie dotyczy

b) kolejnej 70,00 zł nie dotyczy

2. Wydanie:

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

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

3. Wznowienie karty dla:

1) SGB Biznes 40,00 zł 350,00 zł

2) SGB Biznes Plus 40,00 zł 350,00 zł

3) SGB Wspólnota 20,00 zł 300,00 zł

4) SGB Agro 40,00 zł 350,00 zł

5) SGB Ekspert 40,00 zł 350,00 zł

6) SGB Non-profit 40,00 zł nie dotyczy

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat

5. Użytkowanie karty - bez opłat bez opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każdą kartę

Uwaga: Członek Zarządu może podjąć decyzję o obniżeniu opłaty

za każdą kartę

za każdą kartę

Uwaga: Członek Zarządu może podjąć decyzję o obniżeniu opłaty



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
2,00% 2,00%

2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 3) 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł

4) w kasach innych banków,niż wskazane w pkt 2 
3) 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą na terenie EOG 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł

6) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 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.

1) banków SGB za każda zmianę 4,50 zł 4,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7,00 zł

11. Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł

13.
Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z placówki BS 

Tczew
po upływie terminu 50,00 zł 50,00 zł

14. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat

15. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki:

1) w kraju  1% 1%

2) za granicą 1% 1%

16. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 

naliczana w dniu 

rozliczenia, pobierana po 

wpływie środków  na 

rachunek

50,00 zł 100,00 zł

17.
Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w 

przypadkach określonych w umowie o kartę

za każdy monit/ 

wezwanie
10,00 zł 10,00 zł

18. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę

równowartość w złotych 

150 USD 
4) plus koszty 

operacyjne Mastercard 

równowartość w 

złotych 150 USD
4) 

plus koszty 

operacyjne 

Mastercard 

19. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę

równowartość w złotych 

95 USD
 4) plus koszty 

operacyjne Mastercard 

równowartość w 

złotych 95 USD4) 

plus koszty 

operacyjne 

Mastercard 

miesięcznie, naliczana 

od kwoty transakcji 

wykonywanych w 

poprzednim cyklu 

rozliczeniowym

Zmiana PIN w bankomatach:



5. Karty kredytowe

STAWKA 

OBOWIĄZUJĄCA

Mastercard
4a)

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

2.
Obsługa karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej 

karty)

rocznie, z góry za każdy 

rok ważności karty 

(pierwszej i 

wznowionych)

75,00 zł

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

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

5. Wznowienie karty - bez opłat

6. Zastrzeżenie karty - bez opłat

7. Opłata za wypłatę gotówki:

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

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 
 3) 4% min. 10,00 zł

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

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

5) w bankomatach za granicą 4% min. 10,00 zł

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

9. Wydanie pierwszego numeru PIN - bez opłat

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

11. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat

12. Minimalna kwota do zapłaty

naliczana zgodnie z 

regulaminem 

funkcjonowania kart 

kredytowych i umową

5% min. 50,00 zł

13.
Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w 

przypadkach określonych w umowie o kartę

za każdy 

monit/wezwanie

w przypadku osób fizycznych 

prowadzących działalność 

gospodarczą w tym rolników i 

wspólników spółek cywilnych 

opłata równa kosztowi listu 

poleconego za 

potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych 

Poczta Polska S.A., w 

przypadku pozostałych 

podmiotów – oplata wynosi 

20 zł

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

Tryb pobierania opłaty

naliczana od wypłacanej 

kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Karta z funkcją zbliżeniową



           Instrument płatniczy BLIK

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł

2. Obsługa BLIK miesięcznie 0,00 zł

3. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 
5) 0,00 zł

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

3) w bankomatach za granicą nie dotyczy 

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

0,00 zł

5. Krajowa transakcja płatnicza

za każdą transakcję, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

bez opłat

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każda zmianę limitu bez opłat

5)
  Po udostępnieniu usługi przez Bank Spółdzielczy w Tczewie

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

3)
 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

4)
 określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności

4a)
Opłaty obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Mastercard Business bez funkcji zbliżeniowej oraz kart zbliżeniowych MasterCard 

Business wznowionych w miejsce ww. kart

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Płatności mobilne BLIK



 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Tryb pobierania opłaty

2.

a) obrotowe odnawialne (w rachunku bieżącym i rewolwingowy)

naliczana od kwoty udzielonego/odnawianego kredytu za każdy rozpoczęty 

rok trwania umowy, płatna jednorazowo przed wypłatą chociażby części 

kredytu w przypadku kredytów udzielanych na okres dłuższy niż 12 miesięcy 

istnieje możliwość płatności w ratach rocznych, z czego pierwsza płatna 

przed wypłatą chociażby części kredytu i kolejne w terminach wskazanych w 

umowie

b) pozostałe (w rachunku kredytowym)
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo  w dniu 

uruchomienia kredytu

3.

a) kredyty odnawialne (w rachunku bieżącym i rewolwingowy)

naliczana w stosunku rocznym od różnicy pomiędzy kredytem postawionym 

do dyspozycji, a kredytem wykorzystanym, za każdy dzień gotowości, płatna 

w terminach spłaty odsetek bez oddzielnej dyspozycji Kredytobiorcy

b) kredyty nieodnawialne 

naliczana w stosunku rocznym od kwoty niewykorzystanego kredytu 

postawionego do dyspozycji kredytobiorcy, za ilość dni, w których Bank 

Spółdzielczy w Tczewie pozostawał w gotowości do wypłaty kredytu w 

terminach i kwotach określonych w umowie kredytu, płatna w dniu 

wykorzystania niewykorzystanej kwoty kredytu             

4. Prowizja rekompensacyjna (za przedterminową spłatę  kredytu) 2%

naliczana jest od kwoty kredytu spłacanego ze środków pochodzących z 

kredytu/pożyczki uzyskanego w innym banku w terminie wcześniejszym niż 

terminem spłaty wynikającym z umowy, w tym harmonogramu, płatna w dniu 

dokonania przedterminowej spłaty kredytu (nie dotyczy kredytów w rachunku 

bieżącym oraz kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR)                                                                                        

Prowizja administracyjna (za obsługę kredytu) *                                                                                                                                                  0,50 % rocznie

naliczana od aktualnego salda zadłużenia kapitałowego niewymagalnego na 

dzień poprzedzający termin płatności prowizji; płatna w okresach rocznych w 

ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego kończącego kolejny 12 

miesięczny okres trwania umowy kredytu; pierwsze naliczenie prowizji 

następuje po pierwszym roku trwania umowy (nie dotyczy kredytów w 

rachunku bieżącym oraz kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR)                         

5.

 Rozdział 8      Kredyty dla podmiotów instytucjonalnych, przedsiębiorców, rolników i wspólnot mieszkaniowych (dla umów zawartych od 01.01.2021r.)

  0% - 0,50%                                                                                 

nie mniej niż 300,00  (max 2.000 zł) 
1. Prowizja wstępna (aplikacyjna) *

za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu; naliczana od wnioskowanej 

kwoty kredytu; płatna w dniu złożenia wniosku;  w przypadku odmowy 

udzielenia kredytu lub rezygnacji Kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, 

prowizja nie podlega zwrotowi

Prowizja przygotowawcza* (za udzielenie kredytu)

1,25 % - 3,75 %

Prowizja z tytułu gotowości (za niewykorzystanie kredytu)

1% - 2 %         



6.                                                                     

a)  prolongata spłaty kredytu 2% nie mniej niż 500 zł 

b)  prolongata spłaty kredytu preferencyjnego z pomocą ARiMR 1% nie mniej niż 100 zł 

c)  zmiana zabezpieczenia kredytu
0,5%  nie mniej niż 500 zł                                                                       

(max. 5.000 zł)
naliczana od kwoty kredytu pozostającej do spłaty

d)  zmiana warunków cenowych umowy (oprocentowania) 1% nie mniej niż 500 zł za każdą zmianę od kwoty pozostającej do spłaty

e)  inne tj.: wyznaczenie nowej daty spłaty kredytu                                                                       
np. z 10 na 20 każdego miesiąca); zmianę formuły spłaty (np. z annuitetu na 

malejące saldo); zmiana terminu dostarczenia pozwolenia na użytkowanie lub 

zaświadczenia o zakończeniu robót, zakończenia inwestycji, rozliczenia kredytu

0,10% nie mniej niż 300 zł naliczana od kwoty kredytu pozostającej do spłaty

7.
Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub 

przystąpienie do długu osoby trzeciej
0,50% nie mniej niż 250 zł naliczana od kwoty długu

8.
Czynności związane z restrukturyzacją  (ugodą, konwersją 

kredytów, inne formy restrukturyzacji)
1%

pobierana jednorazowo w dniu podpisania umowy, ugody, naliczana od kwoty 

zadłużenia

9.

a)  zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu 

kredytów bankowych i innych zobowiązań 

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

za każdy egzemplarz zaświadczenia

b)  opinii bankowej o kliencie 
243,00 zł

(kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)
za każdy egzemplarz opinii

c)  zaświadczenia o braku zadłużenia (nie figuruje jako dłużnik)
61,50 zł

(kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)
za każdy egzemplarz zaświadczenia

10.

a)  do kwoty 1 mln zł
615,00 zł 

(kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

b)  powyżej 1 mln zł
1.230,00 zł 

(kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

11. Za wydanie promesy kredytowej
0,25%  min. 1.000 zł                                        

(max 10.000 zł)                                                 
naliczana od kwoty promesy

12. Za wydanie duplikatu umowy kredytu lub innego dokumentu 
61,50 zł

(kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)
za każdą umowę / dokument

13.
Za wydanie duplikatu umowy kredytu lub innego dokumentu  - 

dotyczy umów/dokumentów zarchiwizowanych 

307,50 zł                                                                   
(kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

za każdą umowę / dokument

14.
Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie: działki 

/działek/ lokalu z księgi wieczystej

0,1% min 615,00 zł
(kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

naliczana od kwoty kredytu pozostającej do spłaty

15.
Za wysłanie upomnienia, monitu, wezwania do zapłaty zaległych 

odsetek lub raty (rat) kredytu do Kredytobiorcy i Poręczycieli
30 zł

za każdy egzemplarz monitu/upomnienia wysłanego do Kredytobiorcy i 

Poręczycieli

Wydanie na wniosek Klienta: 

Wydanie zaświadczenia o zdolności kredytowej dla Klienta

za każde zaświadczenie

Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytu (aneks):

naliczana od kwoty prolongowanej 



16.

Za wysłanie wezwania z powodu niewywiązanie się z obowiązku 

dostarczenia polis ubezpieczenia wraz z cesją, rozliczenia 

kredytu lub innych dokumentów

10 zł za każde wezwanie

17.

a)  z polisy ubezpieczenia w przypadku zmiany towarzystwa 

ubezpieczeniowego

b)  z umowy najmu w przypadku zmiany najemcy

18.
Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy wydruku historii z 

rachunku kredytowego lub wyciągu z tego rachunku 
20 zł za każdy wydruk/wyciąg

19.
Opłata za każdą wizytację u Kredytobiorcy związaną z 

rozliczeniem transzy kredytu lub kredytu
300 zł za każdą wizytację

20.

a)  sporządzenie załącznika  PCC 30 zł płatna od każdego dokumentu w dniu wydania

b)  sporządzenie wniosku do Rejestru Zastawów o wpis lub 

wykreślenie
30 zł płatna od każdego dokumentu w dniu wydania

c)  sporządzenie wniosku do Ksiąg Wieczystych 30 zł płatna od każdego dokumentu w dniu wydania

d)  dostarczenie w zastępstwie Klienta powyższych dokumentów do 

Sądu, Urzędu Skarbowego
100 zł płatna w dniu złożenia w odpowiedniej instytucji

21.
Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na 

wniosek lub życzenie klienta lub za klienta
stawka ustalana indywidualnie, zaakceptowana przez Zarząd Banku

1. prowizja wstępna 0,25% nie mniej niż 500 zł                                              

za rozpatrzenie zlecenia udzielenia limitu, wystawienia gwarancji/ 

regwarancji, promesy wystawienia gwarancji/regwarancji, naliczana od kwoty 

wnioskowanej, płatna w dniu złożenia zlecenia (w razie odmowy wystawienia 

gwarancji/regwarancji lub rezygnacji zleceniodawcy, prowizja nie podlega 

zwrotowi)

3.
czynności związane ze zmianą warunków umowy gwarancji, 

regwarancji
0,25%  nie mniej niż 300 zł za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji, regwarancji

4.
wystawienie gwarancji na wzorze innym niż standardowo stosowany w 

Banku
300 zł opłata dodatkowa do ust. 1 i 2 

5. realizacja gwarancji (za wypłatę gwarancji) 0,5% min 500 zł
prowizja naliczana od kwoty gwarancji podlegającej wypłacie, płatna w dniu 

realizacji gwarancji

*  nie dotyczy kredytów udzielanych na warunkach promocyjnych stosowanych czasowo przez Bank

GWARANCJE, REGWARANCJE, AWALE

2. prowizja za wystawienie 1% - 5% 

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

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

dniu okresu prowizyjnego      

Sporządzenie umowy o przelew wierzytelności w trakcie trwania umowy:                                               

100 zł za każdą umowę

Za czynności dokonywane za Klienta:



Rozdział 9. Ubezpieczenia

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej: karta charge MasterCard Business Gold

1) Ubezpieczenia kart dla klienta - nieuprawnione transakcje powstałe w wyniku kradzieży, utraty 

lub sfałszowania karty płatniczej do kwoty 150 EUR, kradzież gotówki wypłacanej z bankomatu 

do kwoty 5 000 zł.kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty do kwoty 1 

000 zł

2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej - do kwoty 30 000 

zł

3) CONCORDIA Trawel Assistance - koszty leczenia za granicą do kwoty 20 000 EUR

4)

Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z 

bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej):      

karty debetowe, karty charge

 MasterCard Business

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

b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł) 2,55 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)  
1,05 zł

b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego 

wypadku do kwoty 30.000 zł) 2,95 zł

6) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:

a) Wariant Classic 2,05 zł

b) Wariant Gold 4,75 zł

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

2. Ubezpieczenia ASSISTANCE:

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) - dostępny dla posiadaczy rachunków 

rozliczeniowych 

PAKIET II: Dom Assistance,  Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na 

terenie RP - dostępny dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych miesięcznie/rocznie miesięczna 0,77 zł/roczna 8,71 zł

miesięcznie/rocznie miesięczna 0,97 zł/roczna 11,11 zł

Uwaga:Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia: Ubezpieczenie kart dla klienta.Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w podrózy zagranicznej oraz 

CONCORDIA Travel Assistance  

bez opłat

miesięcznie



Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Wpłaty, wypłaty gotówkowe: naliczana od wpłacanej 

1) na rachunki bankowe w innych bankach kwoty 0,6% min. 4,50 zł

2) natychmiastowe w systemie Express Elixir (opłata dodatkowa do ppkt.1)* 8,00 zł

3)
wypłata z rachunków prowadzonych przez inne banki tzw. zlecenia do wypłaty (płatne 

przez realizującego wypłatę)
0,5% min 5,00 zł

4) wpłata w systemie SORBNET (opłata dodatkowa do ppkt.1) 30,00 zł

*) po wprowadzeniu usługi w banku

2.
Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających: liczenia lub sortowania 

lub paczkowania:
naliczana od  kwoty

1)
zmiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały ( prowizję 

pobiera się jeśli zmianie podlega więcej niż 20 szt. znaków pieniężnych)
wymiany 0,5% wartości nie mniej niż 2,50 zł

2) przeliczanie bilonu lub jego wymiana powyżej 50 szt. naliczana od kwoty 3% wartości nie mniej niż 30,00 zł

3) przeliczanie bilonu jako wpłaty na rachunek prowadzony w BS Tczew powyżej 200 szt. przeliczanego bilonu 1% wartości nie mniej niż  20,00zł

3. Płatność kartą w kasie banku:

1) na rachunki bankowe prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Tczewie 0,6% min. 3,50 zł

2) na rachunki bankowe w innych bankach 0,6% min. 4,50 zł

3) natychmiastowe w systemie Express Elixir (opłata dodatkowa do ppkt.2)* 8,00 zł

4) w systemie SORBNET (opłata dodatkowa do ppkt.2) 30,00 zł

Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Wynajem skrytek sejfowych: przeniesiono do wycofanych:

1) skrytek sejfowych miesięcznie 20,00 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

2) skrytek sejfowych rocznie 150,00 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

3) wymiana zamka i wydanie nowego klucza na życzenie lub z winy klienta za każdą wymianę 110,70 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

2.
Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca 

nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną
po wykonaniu operacji

wg ceny zakupu dokonanego przez Bank powiększona 

o aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT

3.

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 każde przekazanie 40,00 zł

4.
Za wydanie Klientom - na ich wniosek potwierdzenia salda z przeznaczeniem dla 

audytorów
za każde przekazanie 184,50 zł  (kwota brutto obejmuje podatek VAT 23%)

Dział III. Pozostałe opłaty

Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe oraz płatności kartą w kasie banku

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

naliczana od kwoty transakcji

*) po wprowadzeniu usługi w banku

Rozdział 2. Udostepnienie skrytek sejfowych i korzystanie z wrzutni



5.
Doradztwo w zakresie środków pomocowych Unii Europejskiej nie związane z 

wystąpieniem zobowiązania kredytowego w SGB-Banku S.A.

1,23 zł - 1107,00 zł (kwota brutto obejmuje podatek 

VAT 23%)

6. Za zastrzeżenie:

1) dokumentu tożsamości Klienta Banku Spółdzielczego  w Tczewie bez opłat

2) dokumentu tożsamości osoby niebędącej Klientem Banku Spółdzielczego w Tczewie 10,00 zł

Osoba będąca Klientem BS w Tczewie to osoba, z którą Bank Spółdzielczy w Tczewie 

dokonuje czynności (świadczy usługi) zgodnie z zakresem swojego działania 

7.

Za przyjęcie przez Bank Spółdzielczy w Tczewie  do realizacji pełnomocnictwa, do 

pobierania wypłat z rachunku posiadacza na spłatę zobowiązań wobec innego 

banku

za każde

pełnomocnictwo
100,00 zł

8. Inne czynności wykonane na życzenie Klienta za każdą czynność opłata indywidualna negocjonowana

9.

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

jednorazowo 15,00 zł

10. Realizacja spadku na pdstawie prawomocnego wyroku sądu od każdego spadkobiorcy 15,00 zł

11. Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym mowa w pkt.8.
za każde udzielenie

 informacji

koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych

 Poczta Polska S.A.

Rozdział 3. Kantor SGB

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Kantor SGB - udostępnienie i obsługa miesięcznie 2,00 zł

za każdy dokument



Rozdział 1. Produkty wycofane z oferty - obsługiwane

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych

SGB Biznes  SGB Agro "Wiele za niewiele"

Pakiet przeznaczony  dla klientów 

instytucjonalnych 

Pakiet dla rolnika indywidualnego Pakiet przeznaczony dla klientów 

instytucjonalnych

1.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego 

(rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego):

1) otwarcie  rachunku

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

1) dokonywane w placówce Banku 0,3% min 2,00zł bez opłat 0,2% min 3,50zł

2) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych BS 

Tczew

0,3% min 3,00zł bez opłat 0,2% min 3,50zł

3) przeliczanie bilonu jako wpłaty na rachunek 

prowadzony w BS Tczew powyżej 200 sztuk

1% wartości nie mniej niż 

20,00 zł

1% wartości nie mniej niż 

20,00 zł

1% wartości nie mniej niż 20,00 zł

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku:

1) dokonywane w placówce Banku 0,3% min 3,00zł 0,2% min. 3,00 zł 0,2% min. 3,50 zł

4. Realizacja przelewów:

1) złożone w formie papierowej:

a) przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS  2,00 zł (1)  2,00 zł (1) 2,00 zł (1)

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

c) na rachunki prowadzone w innych bankach  - 

realizowanych w systemie Express Elixir 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł

2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów 

dostępu :

a) przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS 0,50 zł 0,50 zł 0,40 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki 

SGB

1,00 zł 1.00 zł 0,90 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki 

SGB - realizowanych w systemie Express Elixir . 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

DZIAŁ VI  .PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłat
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Obsługa rachunków rozliczeniowych - wycofanych z oferty od 01.01.2021 r.

miesięcznie

 za każdy rachunek

naliczana od 

wpłacanej kwoty

naliczana od 

wypłacanej kwoty

za każdy przelew

za każdy przelew



3) realizowane w systemie SORBNET za każdy przelew 30,00 zł 30,00 zł 25,00 zł

4) sporządzenie komputerowego dokumentu polecenia 

przelewu na życzenie Klienta (opłata jest niezależna od 

opłaty za przelew)
za każdy dokument 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

5. Zlecenie stałe:

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej

a) na rachunki prowadzone w bankach  SGB 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż banki 

SGB

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

c) na rachunki wewnętrzne w BS w Tczewie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem 

elektronicznych kanałów dostępu:

a) na rachunki prowadzone w bankach SGB 1,00 zł 1,00 zł 0.90 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki 

SGB

1,00 zł 1,00 zł 0,90 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki 

SGB - realizowanych w systemie Express Elixir 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

d) na rachunki wewnętrzne w BS w Tczewie 1,00 zł 1,00 zł 0,90 zł

3) przyjęcie zlecenia, modyfikacja kwoty albo terminu 

zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów 

dostępu

bez opłat bez opłat bez opłat

4) odwołanie zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów 

dostępu

bez opłat bez opłat bez opłat

6. Polecenie zapłaty:

1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:

a) aktywacja usługi 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

c) realizacja polecenia zapłaty 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł

2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:

a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł

b) opłata za korzystanie z usługi polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

c) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie 1 odwołania 

zgody) lub aktualizacja zgody polecenia
3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

d) odmowa polecenia zapłaty z tytułu braku środku na 

rachunku

3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

za każdą dyspozycję

za każdy przelew

jednorazowo za każdą 

dyspozycję

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję



7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do 

dysponowania rachunkiem (2)

za każdą dyspozycję
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

8. Zmiana karty wzoru podpisu za każdą zmianę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

9.
Likwidacja rachunku na życzenie Klienta przed 

upływem 3 miesięcy od daty zawarcia
jednorazowo 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

10. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub 

rozrachunkowego 

za każdą dyspozycję
30,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej:

a) generowane raz w miesiącu bez opłat bez opłat bez opłat 

b) generowane po każdej zmianie salda miesięcznie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

c) generowane po każdej zmianie salda i wysyłane 

pocztą listem zwykłym
miesięcznie

30 zł  + koszt za każdą 

wysyłkę

30 zł  + koszt za każdą 

wysyłkę

30 zł  + koszt za każdą wysyłkę

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres 

elektroniczny e-mail klienta
miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat

3) zmiana trybu/ częstotliwości drukowania/ wysyłania 

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

12. Dodatkowe wyciągi:

a) w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail bez opłat bez opłat bez opłat

b)
w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym/ 

odbierany w oddziale 
za każdy wyciąg

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

c) dane historyczne (powyżej 12 miesięcy) 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

13. Czeki:

1) wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

2) inkaso czeku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

3) Potwierdzenie czeku gotówkowego lub 

rozrachunkowego 

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

4) zgłoszenie oraz  odwołanie zastrzeżenia  o utracie 

czeków i blankietów

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

14. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na 

jednym rachunku na wniosek klienta:

1) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

2) za okres powyżej 12 miesięcy
25,00 zł + (5 zł za każdy 

rozpoczęty miesiąc) 

25,00 zł + (5 zł za każdy 

rozpoczęty miesiąc) 

25,00 zł + (5 zł za każdy 

rozpoczęty miesiąc) 

15.
Za wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta:

1) zaświadczenie o numerze rachunku

12,30 zł (kwota brutto 

obejmuje podatek VAT 

23%)

12,30 zł (kwota brutto 

obejmuje podatek VAT 

23%)

12,30 zł (kwota brutto obejmuje 

podatek VAT 23%)

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję 



2)
zaświadczenie o numerze rachunku wraz z obrotami 

na rachunku

24,60 zł (kwota brutto 

obejmuje podatek VAT 

23%)

24,60 zł (kwota brutto 

obejmuje podatek VAT 

23%)

24,60 zł (kwota brutto obejmuje 

podatek VAT 23%)

3) opinia/ zaświadczenie inne niż powyżej

61,50 zł (kwota brutto 

obejmuje podatek VAT 

23%)

61,50 zł (kwota brutto 

obejmuje podatek VAT 

23%)

61,50 zł (kwota brutto obejmuje 

podatek VAT 23%)

16.

1)

2)

3)

4)

5)

Sporządzenie odpisów i kopii dokumentów: 

Sporządzenie historii obrotów rachunku, prowizji za rok 

bieżący (za każdy miesiąc)

Sporządzenie historii obrotów rachunku za lata ubiegłe 

(za każdy miesiąc) 

Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z roku 

bieżącego        

                                                        

Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z lat 

ubiegłych

Sporządzenie kopii umowy rachunku

za każdy dokument

10,00 zł

20,00 zł

6,15 zł

(kwota brutto obejmuje 

podatek VAT 23%)

24,60 zł

(kwota brutto obejmuje 

podatek VAT 23%)

61,50 zł

(kwota brutto obejmuje 

podatek VAT 23%)

10,00 zł

20,00 zł

6,15 zł

(kwota brutto obejmuje 

podatek VAT 23%)

24,60 zł

(kwota brutto obejmuje 

podatek VAT 23%)

61,50 zł

(kwota brutto obejmuje 

podatek VAT 23%)

10,00 zł

20,00 zł

6,15 zł

(kwota brutto obejmuje podatek 

VAT 23%)

24,60 zł

(kwota brutto obejmuje podatek 

VAT 23%)

61,50 zł

(kwota brutto obejmuje podatek 

VAT 23%)

17. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 

mającego moc takiego dokumentu: 

1) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 

mającego moc takiego dokumentu 

za każdą dyspozycję 1% kwoty przekazywanej 

nie mniej niż 20,00 zł

1% kwoty przekazywanej 

nie mniej niż 20,00 zł

1% kwoty przekazywanej nie 

mniej niż 20,00 zł

2) administrowanie zajęcia wierzytelności w przypadku 

jego umorzenia, uchylenia przez organ egzekucyjny od każdego zajęcia 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

18. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z 

rachunku ( w kwocie wymagającej awizowania, 

zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku):

1) w przypadku podjęcia przygotowanej gotówki bez opłat bez opłat bez opłat

2) w przypadku niepodjęcia przygotowanej gotówki 0,10% 0.10% 0,10%

19. Za sporządzenie i wysłanie ( listem poleconym) 

monitu z powodu przekroczenia salda za każdy dokument 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

20. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o 

stanie rachunku
miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

21. Czynności niestandardowe np.. Wyjaśnienie 

szczegółów płatności, zapytanie skierowane do 

innych banków, odzyskanie śrdków na wniosek 

klienta, w wyniku podania przez niego 

za każdą dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

naliczana od kwoty do 

wypłaty

za każdy dokument



22. Usługa płatności masowych:

1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności 

masowych 

jednorazowo 110,00 zł nie dotyczy nie dotyczy

2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny za każdą wpłatę, 

pobierano zbiorczo raz 

dziennie

indywidualnie

ustalenia 

z klientem

indywidualnie

ustalenia z klientem

nie dotyczy

23.

1) Inkaso czeków za każdy czek
0,20% min 50 zł max. 150 

zł
0,20% min 50 zł max. 150 zł 0,20% min 50 zł max. 150 zł

2) Inkaso dokumentów oraz weksli za każdy dokument
0,20% min 150 zł max. 400 

zł

0,20% min 150 zł max. 400 

zł
0,20% min 150 zł max. 400 zł

3) Przekazywanie inkasa do realizacji w innym banku za każdy dokument
50 zł + koszty 

telekomunikacyjne

50 zł + koszty telekomunika-

cyjne
50 zł + koszty telekomunika-cyjne

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 100,00 zł 100,00 zł

5) Za przyjęcie czeku do inkasa za każdy czek 

24. Zlecenia różne

1)

Czynności niestandardowe (wyjaśnianie wszelkich 

niezgodności powstałych w toku  realizacji płatności w 

obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, 

wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, 

zmiany danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.)

za każdy dokument

2)

Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych 

przez bank kosztów związanych z korzystaniem z łączy 

telekomunikacyjnych

3) Inne: kurier na życzenie klienta zgodnie z fakturą

4)
Przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone przez 

Bank za każdą dyspozycję

5)
Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do 

wywozu wartości dewizowych za granicę

za każde 

zaświadczenie

6) Realizacja spadkobrania 
od każdego 

spadkobiercy

(2) w innym dniu niż założenie rachunku

20,00 zł

INKASO

20,00 zł

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

zgodnie z fakturą

2,00 zł

20,00 zł

(1) nie dotyczy przelewów między rachunkami bankowymi a lokatami 

100,00 zł

10,00 zł



Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej

Tryb pobierania

opłaty  Biznes  Agro "Wiele za niewiele"

Pakiet przeznaczony  dla klientów 

instytucjonalnych 

                

Pakiet dla rolnika indywidualnego Pakiet przeznaczony dla klientów 

instytucjonalnych

Wycofane

(obowiżazuje dla klientów, którzy  

załozyli rachunki 

do 31.12.2020 r

wycofane

(obowiżazuje dla klientów, którzy  

załozyli rachunki 

do 31.12.2020 r)

promocyjne opłaty obowiązują w okresie 

promocji tj. od 01.07.2019 do 30.06.2020 r

1. Usługa bankowości elektronicznej 7 zł 7,00 zł 2,00 zł

2. Usługa bankowości elektronicznej - przy rezygnacji 

z otrzymywania wyciągów standardowych, tj. 

przesyłanych pocztą lub odbieranych w banku i 

wyborze odbierania wyciągów w formie 

elektronicznej

5,00 zł 5,00 zł bez opłat

3. Powiadomienia SMS:

1)

a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane 

automatycznie), w skład którego wchodzi 

powiadomienie o wysokości salda na rachunku w tym 

powiadomienie o odrzuceniu przelewu (raz dziennie od 

poniedziałku do piątku)

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

2)

b) Pakiet po każdej zmianie salda, w skład którego 

wchodzi powiadomienie o wysokości salda na 

rachunku ( po każdej zmianie salda)

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

3)

c) Pakiet Bezpieczny ( SMS-y wysyłane 

automatycznie), w skład którego wchodzą 

pwiadomienie u udanym i nieudanym zalogowaniu do 

kanału WWW i potwierdzenie transakcji kartowej

12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł

3)
zmiana numeru telefonu powiązanego z usługą 

Serwisu SMS
za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

4. Opłata za użytkowanie Tokena SGB: miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

5. Opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

Obsługa rachunków rozliczeniowych - wycofanych z oferty od 01.01.2021 r.

Wyszczególnienie czynności
Stawka obowiązująca

miesięcznie

miesięcznie



Obsługa kart przedpłaconych - wycofanych z oferty od 01.01.2021 r.

Rozdział 6. Instrumenty płatnicze

2. Karty przedpłacone (Matercard bez funkcji zbliżeniowej)  - w ofercie Banku do 31.12.2020 r. 

Tryb pobierania

opłaty

1. Wydanie  karty i PIN za każdą kartę

2. Zmiana PIN w bankomatach

1) banków SGB

2) innych, niż wskazane w pkt. 1

3. Opłata za wypłatę gotówki 

1)
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i 

zrzeszonych bankach spółdzielczych

2)
w kasach banków SGB ( pod warunkiem, że placówka 

udostępnia usługę wypłat POS)(4)

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2

5) w bankomatach za granicą na terenie EOG

6) w bankomatach za granicą poza terenem EOG

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Mastercard

25,00 zł

Uwaga: karta z terminem ważności krótszym  niż  12 miesięcy - opłata zróżnicowana proporcjonalnie do okresu ważności  karty

za każdą zmianę 4,50 zł

7,00 zł

3% min 4,50 zł

w dniu rozliczenia 

operacji naliczana od 

wypłacanej kwoty

bez opłat

1,50 zł

2,00 zł

3% min 4,50 zł

2,00 zł



Rozdział 2. Produkty wycofane z oferty - nie obsługiwane

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku 

rozliczeniowego (rachunku bieżącego, 

rachunku pomocniczego):

1) otwarcie  rachunku

2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego 80,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

1) dokonywane w placówce Banku

2) dokonywane w urządzeniach 

samoobsługowych BS Tczew

3) przeliczanie bilonu jako wpłaty na rachunek 

prowadzony w BS Tczew powyżej 200 sztuk

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku:

1) dokonywane w placówce Banku

4. Realizacja przelewów:

1) złożone w formie papierowej:

a)
przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone 

w BS 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 
c) na rachunki prowadzone w innych bankach  - 

realizowanych w systemie Express Elixir 12,00 zł

2) złożone za pośrednictwem elektronicznych 

kanałów dostępu :

a) przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone 

w BS 

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, 

niż banki SGB

0,80 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, 

niż banki SGB - realizowanych w systemie 

Express Elixir .
za każdy przelew 6,00 zł

3) realizowane w systemie SORBNET za każdy przelew 30,00 zł

za każdy przelew

za każdy przelew
2,00 zł (1)

4,50 zł

12,00 zł

4,50 zł

2,00 zł (1)

0,3% min 3,00zł

0,3% min 3,00 zł 

SGB Biznes Plus SGB Ekspert 

0,40 zł 0,50 zł

1,00 zł

6,00 zł

30,00 zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłat

DZIAŁ VI  .PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU

Wycofane z oferty od dnia 01.01.2021r.

1% wartości nie mniej niż 20,00 zł 1% wartości nie mniej niż 20,00 zł

naliczana od 

wypłacanej kwoty 0,3% min 3,00 zł

miesięcznie

 za każdy rachunek
bez opłat

10,00 zł

naliczana od 

wpłacanej kwoty

0,15% min 2,00 zł 
0,3% min 2,00 zł

0,3% min 3,00zł

bez opłat



5. sporządzenie komputerowego dokumentu 

polecenia przelewu na życzenie Klienta 

(opłata jest niezależna od opłaty za 

przelew)

za każdy dokument 2,00 zł

6. Zlecenie stałe:

1) realizacja przelewu złożonego w formie 

papierowej

a) na rachunki prowadzone w bankach  SGB 2,00 zł

b) na rachunki prowadzone w innych bankach, 

niż banki SGB

2,00 zł

c) na rachunki wewnętrzne w BS w Tczewie 2,00 zł

2) realizacja przelewu złożonego za 

pośrednictwem elektronicznych kanałów 

dostępu:

a) na rachunki prowadzone w bankach SGB 1,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, 

niż banki SGB

1,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, 

niż banki SGB - realizowanych w systemie 

Express Elixir 

10,00 zł

d) na rachunki wewnętrzne w BS w Tczewie 1,00 zł

3) przyjęcie zlecenia, modyfikacja kwoty albo 

terminu zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej 2,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych 

kanałów dostępu

bez opłat

4) odwołanie zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej 2,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych 

kanałów dostępu

bez opłat

7. Polecenie zapłaty:

1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:

a) aktywacja usługi

b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty

c) realizacja polecenia zapłaty

2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:

a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty

2,50 zł

4,00 zł 4,00 zł

2,50 zł

za każdą 

dyspozycję
2,00 zł

bez opłat

za każdą 

dyspozycję

2,00 zł

bez opłat

jednorazowo za 

każdą dyspozycję

50,00 zł 50,00 zł

2,00 zł
2,00 zł

za każdy przelew

1,00 zł

1,00 zł

10,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

za każdy przelew 2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

za każdą 

dyspozycję



b) opłata za korzystanie z usługi polecenia 

zapłaty 

c) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie 1 

odwołania zgody) lub aktualizacja zgody 

polecenia

d) odmowa polecenia zapłaty z tytułu braku 

środku na rachunku

3,50 zł

8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika 

do dysponowania rachunkiem (2)

za każdą 

dyspozycję

9. Zmiana karty wzoru podpisu za każdą zmianę 20,00 zł

10.

Likwidacja rachunku na życzenie Klienta 

przed upływem 3 miesięcy od daty 

zawarcia

jednorazowo 20,00 zł

11. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub 

rozrachunkowego 

za każdą 

dyspozycję

12. Sporządzenie i wysłanie wyciągu 

bankowego:

1) w formie papierowej:

a) generowane raz w miesiącu 

b) generowane po każdej zmianie salda miesięcznie

c) generowane po każdej zmianie salda i 

wysyłane pocztą listem zwykłym
miesięcznie

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na 

adres elektroniczny e-mail klienta miesięcznie

3) zmiana trybu/ częstotliwości drukowania/ 

wysyłania wyciągów
za każdą zmianę 

13. Dodatkowe wyciągi:

1)
w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-

mail
bez opłat

2)
w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym/ 

odbierany w oddziale 
za każdy wyciąg 10,00 zł

3) dane historyczne (powyżej 12 miesięcy) 25,00 zł

14. Czeki:

1) wydanie czeku gotówkowego lub 

rozrachunkowego 3,00 zł

2) inkaso czeku 10,00 zł

3) Potwierdzenie czeku gotówkowego lub 

rozrachunkowego 

3,00 zł

4) zgłoszenie oraz  odwołanie zastrzeżenia  o 

utracie czeków i blankietów

za każdą 

dyspozycję

20,00 zł

3,00 zł

10,00 zł

3,00 zł

20,00 zł

5,00 zł 5,00 zł

bez opłat

10,00 zł

25,00 zł

za każdą 

dyspozycję

30,00 zł 30,00 zł 

30 zł  + koszt za każdą wysyłkę 30 zł  + koszt za każdą wysyłkę

bez opłat bez opłat

bez opłat bez opłat

20,00 zł 20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

30,00 zł 30,00 zł

2,00 zł
2,00 zł

3,50 zł 3,50 zł

3,50 zł

za każdą 

dyspozycję



15. Sporządzenie rocznego zestawienia 

obrotów na jednym rachunku na wniosek 

klienta:

1) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 25,00 zł

2) za okres powyżej 12 miesięcy

16. Za wystawienie zaświadczenia na wniosek 

Klienta:

1) zaświadczenie o numerze rachunku

2)
zaświadczenie o numerze rachunku wraz z 

obrotami na rachunku
za każdy dokument

3) opinia/ zaświadczenie inne niż powyżej

   17.    
Sporządzenie odpisów i kopii 

dokumentów:

1)
Sporządzenie historii obrotów rachunku, 

prowizji za rok bieżący (za każdy miesiąc)

2)
Sporządzenie historii obrotów rachunku za 

lata ubiegłe (za każdy miesiąc)

3)
Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego 

z roku bieżącego        

4)
Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego 

z lat ubiegłych

5) Sporządzenie kopii umowy rachunku

18. Realizacja tytułu wykonawczego oraz 

dokumentu mającego moc takiego 

dokumentu: 

1) realizacja tytułu wykonawczego oraz 

dokumentu mającego moc takiego dokumentu 

za każdą 

dyspozycję

2) administrowanie zajęcia wierzytelności w 

przypadku jego umorzenia, uchylenia przez 

organ egzekucyjny
od każdego zajęcia 10,00 zł 10,00 zł

19. Za przygotowanie gotówki na poczet 

wypłaty z rachunku ( w kwocie 

wymagającej awizowania, zgodnie z 

regulaminem prowadzenia rachunku):

1) w przypadku podjęcia gotówki bez opłat bez opłat

2) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,10% 0,10%

naliczana od kwoty 

do wypłaty

za każdy dokument

10,00 zł

20,00 zł

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

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

12,30 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 

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

24,60 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 

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

1% kwoty przekazywanej nie mniej niż 20,00 

zł

1% kwoty przekazywanej nie mniej niż 20,00 zł

61,50 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 

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

10,00 zł

20,00 zł

6,15 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 

23%)

24,60 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 

23%)

61,50 zł (kwota brutto obejmuje podatek VAT 

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

za każdą 

dyspozycję 25,00 zł

25,00 zł + (5 zł za każdy rozpoczęty miesiąc) 25,00 zł + (5 zł za każdy rozpoczęty miesiąc) 



20. Za sporządzenie i wysłanie ( listem 

poleconym) monitu z powodu 

przekroczenia salda

za każdy dokument 20,00 zł 20,00 zł

21. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji 

o stanie rachunku
miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł

22. Działania Banku Spółdzielczego w Tczewie 

podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji 

wykonanej nieprawidłowo z powodu 

podania przez posiadacza rachunku 

błędnego numeru rachunku bankowego 

odbiorcy

za każdą 

dyspozycję
50,00 zł 50,00 zł

23. Usługa płatności masowych

1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi 

płatności masowych 

jednorazowo nie dotyczy

2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny za każdą wpłatę, 

pobierano zbiorczo 

raz dziennie

nie dotyczy

24. INKASO

1) Inkaso czeków za każdy czek

2) Inkaso dokumentów oraz weksli za każdy dokument

3)
Przekazywanie inkasa do realizacji w innym 

banku
za każdy dokument

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

(2) w innym dniu niż założenie rachunku

110,00 zł

 indywidualnie ustalana z klientem

0,20% min 50 zł max. 150 zł 0,20% min 50 zł max. 150 zł

0,20% min 150 zł max. 400 zł 0,20% min 150 zł max. 400 zł

50 zł + koszty telekomunikacyjne 50 zł + koszty telekomunika-cyjne

100,00 zł 100,00 zł

(1) nie dotyczy przelewów między rachunkami bankowymi a lokatami 



Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej

Tryb pobierania

opłaty

1. Usługa bankowości elektronicznej

2.

Usługa bankowości elektronicznej - przy 

rezygnacji z otrzymywania wyciągów 

standardowych, tj. przesyłanych pocztą lub 

odbieranych w banku i wyborze odbierania 

wyciągów w formie elektronicznej

3. Powiadomienia SMS:

1)

a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane 

automatycznie), w skład którego wchodzi 

powiadomienie o wysokości salda na 

rachunku w tym powiadomienie o odrzuceniu 

przelewu (raz dziennie - od poniedziałku do 

piątku)

2)

b) Pakiet po każdej zmianie salda, w skład 

którego wchodzi powiadomienie o wysokości 

salda na rachunku po każdej zmianie salda

3)

c) Pakiet Bezpieczny ( SMS-y wysyłane 

automatycznie), w skład którego wchodzą 

powiadomienie o udanym i nieudanym 

zalogowaniu do kanału WWW i do 

Teleserwisu oraz potwierdzenie transakcji 

kartowej

4.
zmiana numeru telefonu powiązanego z 

usługą Serwisu SMS
za każdą zmianę 

5. Opłata za użytkowanie Tokena SGB: miesięcznie

6. Opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie

5,00 zł

2,00 zł 2,00 zł

10,00 zł 10,00 zł

12,00 zł 12,00 zł

5,00 zł 5,00 zł

Stawka obowiązująca

SGB Biznes Plus SGB Ekspert

miesięcznie

5,00 zł 5,00 zł

Wyszczególnienie czynności

miesięcznie

7 zł 7,00 zł

5,00 zł


