
Lp Wyszczególnienie czynno ści Tryb pobierania opłaty
 

I Rachunki bankowe i rozliczenia pieni ęŜne

1 Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe pr owadzone przez BS:
a) dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych za kaŜdą wpłatę

 
b) rolników indywidualnych za kaŜdą wpłatę

2 Prowizja od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w i nnych bankach:

a) za energi ę elektryczn ą za kaŜdą wpłatę

b) od  innych wpłat na rachunki bankowe prowadzone w  obcych 
bankach

za kaŜdą wpłatę

Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie  do zawartej umowy.

Nie pobiera się prowizji od:
a) wpłat na poczet spłaty kredytów udzielonych przez BS

e) wpłat na rachunki ZFŚS.

3 Prowizja od wpłat zobowi ązań podatkowych na rachunek US
za kaŜdą wpłatę

4 Prowizja od wpłat realizowanych w Agencji na Przejściu Granicznym w 
Hrebennem                                                                 - powy Ŝej 150,00 
zł.

za kaŜdą wpłatę

 - do 150,00 zł wł ącznie. za kaŜdą wpłatę

Stawka obowi ązująca 

10,00 zł

0,30%                                                                       
nie mniej niŜ 3,00 zł i nie więcej niŜ 300,00 zł

0,10%                                                                       
nie mniej niŜ 4,00 zł i nie więcej niŜ 300,00 zł

1,70 zł

0,50%                                                                        
nie mniej niŜ 2,50 zł i nie więcej niŜ 300,00 zł

 0,50 %                                                                     
nie mniej niŜ 5,00 zł

b) wpłat na cele uŜyteczności publicznej, których wniesienie upowaŜnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku 
dochodowym

c) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS (np. z tyt.  najmu lokalu BS, dostaw robót i usług),

d) wpłat na rachunki lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych

0,50%                                                                      
nie mniej niŜ 15,00 zł i nie więcej niŜ 300,00 zł

Uchwała nr 2/21/2017 Zarz ądu z dnia  31.10.2017 r.
w sprawie wprowadzenia taryfy prowizji i opłat za czynn ości bankowe  obowi ązującej                                                                                  

w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej.
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z wyjątkiem:
 - wpłat dotyczących opłaty skarbowej od pełnomocnictwa / prokury

za kaŜdą wpłatę

- wpłat dokonywanych przez Agencję Celną PKS International Cargo 
S.A. w Hrebennem

za kaŜdą wpłatę

5 Opłata za realizacj ę polecenia zapłaty za kaŜdą realizację 

6 Opłata za odwołanie lub aktualizacj ę zgody na  polecenia zapłaty za kaŜdą dyspozycję

7 Prowizje od wypłat z rachunków bankowych prowadzonych  przez BS:
a) dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek 
organizacyjnych za kaŜdą wypłatę

b) rolników indywidualnych
za kaŜdą wypłatę

8 Opłata za otwarcie rachunku bankowego:
a) bieŜącego i pomocniczego podmiotów gospodarczych i innych 
jednostek organizacyjnych jednorazowo

b) bieŜącego i pomocniczego rolników indywidualnych jednorazowo
c) dodatkowo dla wyodrębnienia środków pienięŜnych na określony cel jednorazowo
d) lokaty terminowej 
 

9 Opłata za prowadzenie rachunku bankowego, chyba Ŝe umowa stanowi inaczej:

a) bieŜącego i pomocniczego przedsiębiorców indywidualnych
miesięcznie, za kaŜdy rachunek

b) bieŜącego i pomocniczego przedsiębiorstw, spółek i spółdzielni
miesięcznie, za kaŜdy rachunek

c) bieŜącego i pomocniczego rolników indywidualnych
miesięcznie, za kaŜdy rachunek

d) bieŜącego i pomocniczego pozostałych podmiotów gospodarczych i 
innych jednostek organizacyjnych miesięcznie, za kaŜdy rachunek

Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunków lokat terminowych.

Nie pobiera się opłaty za prowadzenia rachunków ZFŚS.

10 Opłata za sporz ądzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym

a) za bieŜący rok
za kaŜde rozpoczęte 10 pozycji 

0,50%                                                                                             
nie mniej niŜ 3,00 zł i nie więcej niŜ 300,00 zł

0,50%                                                                   
nie mniej niŜ 3,00 zł i nie więcej niŜ 300,00 zł

0,35%                                                              
nie mniej niŜ 4,00 zł i nie więcej niŜ 300,00 zł

0,35%                                                               
nie mniej niŜ 4,00 zł i nie więcej niŜ 300,00 zł

2,00 zł

6,00 zł

15,00 zł

20,00 zł

25,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

20,00 zł

5,00 zł
15,00 zł

               bez opłat
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b) za kaŜdy poprzedni rok za kaŜde rozpoczęte 10 pozycji 

Opłaty nie pobiera się, jeŜeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek.

11 Opłata za sporz ądzenie odpisu: 
a) wyciągu z rachunku bankowego za kaŜdy dokument
b) jednego dowodu do wyciągu za kaŜdy dokument

12 Opłata za przelewy zło Ŝone w formie papierowej: 
a) na rachunki bankowe prowadzone przez BS za kaŜdy przelew
b) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki za kaŜdy przelew
c) opłata za przelewy składek ubezpieczeniowych na rachunek ZUS  
oraz zobowiązań podatkowych na rachunek US i organu celnego za kaŜdy przelew

13
Opłata za wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wy konania 
przelewu za kaŜde potwierdzenie

14 Opłata za wydanie blankietów czekowych gotówkowych 
posiadaczom rachunków bankowych za kaŜdy blankiet czekowy

15 Opłata za potwierdzenie czeku gotówkowego od kaŜdego czeku

16 Opłata za przyj ęcie i wykonanie pilnej dyspozycji (SORBNET) od kaŜdego przelewu

17 Opłata za dokonanie stałych zlece ń z rachunków bankowych w 
terminie wskazanym przez klienta

za kaŜdy przelew zrealizowany w 
ramach stałego zlecenia

18 Opłata za zgłoszenie i wykonanie zastrze Ŝenia oraz odwołanie 
zastrze Ŝenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych, 
blankietów czekowych

za kaŜdą dyspozycję

19 Opłata za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym
za kaŜdą dyspozycję

20 Opłata za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z 
tytułu polecenia wypłaty za granic ę za kaŜdą dyspozycję 

Za kaŜdy poprzedni rok opłatę podwyŜsza się odpowiednio o 50% stawki.

7,50 zł

5,00 zł

4,00 zł

1,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

4,00 zł

1,00 zł
4,00 zł

5,00 zł

30,00 zł

0,5% kwoty blokady,                                               
nie mniej niŜ 30,00 zł i nie wiecej niŜ 100,00 zł

5,00 zł

15,00 zł
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21 Prowizja za otwarcie akredytywy krajowej za kaŜdą dyspozycję

22 Opłata za wydanie na wniosek klienta za świadczenia 
stwierdzaj ącego posiadanie oraz stan na rachunku bankowym za kaŜde zaświadczenie

23 Opłata za zmiany w kartach wzorów podpisów za kaŜdą zmianę

II Obrót oszcz ędnościowy

1 Otwarcie rachunku oszcz ędnościowego, oszcz ędnościowo-rozliczeniowego

2 Wpłaty i wypłaty na rachunki wkładów oszcz ędnościowych oraz 
rachunki oszcz ędnościowo-rozliczeniowe

3
Opłata za prowadzenie rachunku oszcz ędnościowo-
rozliczeniowego miesięcznie

* dla posiadaczy ror w wieku do 30 lat opłata wynosi 3,00 zł
* dla posiadaczy rachunku "Konto za złotówkę" wynosi 1,00 zł

4 Opłata za przelewy zło Ŝone w formie papierowej na rachunki bankowe:
a) prowadzone przez BS za kaŜdy przelew
b) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki za kaŜdy przelew

5 Opłata za poszukiwanie rachunków wkładów oszcz ędnościowych 
na nazwisko jednej osoby i (lub) udzielenie pisemnej informacji o 
saldzie

za kaŜdą dyspozycję

6 Opłata za wydanie za świadczenia na wniosek klienta o posiadaniu 
wkładu oszcz ędnościowego, jego wysoko ści oraz wysoko ści 
dopisanych odsetek od wkładów, itp.

za kaŜde zaświadczenie

7 Opłata za sporz ądzenie odpisu obrotów na jednym rachunku 
wkładów oszcz ędnościowych:

a) za bieŜący rok za kaŜde rozpoczęte 10 pozycji 

b) za kaŜdy poprzedni rok za kaŜde rozpoczęte 10 pozycji 

Opłaty nie pobiera się, jeŜeli w danym roku jedyną operacją jest dopisanie odsetek.

8 Opłaty za czynno ści zwi ązane z obsług ą ksiąŜeczek oszcz ędnościowych w BS
a)  za przyjęcie zgłoszenia o utracie ksiąŜeczki oszczędnościowej za kaŜdą dyspozycję

                          bez opłat

6,00 zł*

1,00 zł

15,00 zł

5,00 zł

1%

10,00 zł

15,00 zł

               bez opłat

4,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

7,50 zł
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b) wystawienie nowej ksiąŜeczki oszczędnościowej zamiast utraconej 
lub zniszczonej

za kaŜdą ksiąŜeczkę

c) umorzenie utraconej ksiąŜeczki za kaŜdą dyspozycję
d) przepisanie ksiąŜeczki w związku z przelewem praw (cesja) za kaŜdą dyspozycję
e) ustalenie aktualnego adresu posiadacza ksiąŜeczki bądź numeru 
ksiąŜeczki

za kaŜdą dyspozycję

9 Opłata za dokonanie jednorazowych i (lub) stałych zle ceń z 
ksiąŜeczek oszcz ędnościowych i rachunków oszcz ędnościowo-
rozliczeniowych

za kaŜdy przelew, zrealizowany w 
ramach stałego zlecenia

 
10 Opłata za dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamie szkania 

posiadacza rachunku oszcz ędnościowego lub oszcz ędnościowo-
rozliczeniowego

11 Opłata za: 
a) ksiąŜeczkę a'vista za kaŜdą ksiąŜeczkę, opłatę 

pobiera się przy wydaniu 
ksiąŜeczki

b) ksiąŜeczkę wkładów terminowych za kaŜdą ksiąŜeczkę, opłatę 
pobiera się przy wydaniu 

ksiąŜeczki

12 Opłata za przyj ęcie i zmian ę dyspozycji posiadacza rachunku w 
sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za kaŜdą dyspozycję

Opłaty nie pobiera się za odwołanie dyspozycji.

13 Opłata za dokonanie blokady wkładów na ksi ąŜeczce lub 
rachunku oszcz ędnościowo-rozliczeniowym za kaŜdą dyspozycję

14 Opłata za realizacj ę polecenia zapłaty za kaŜdą realizację 

15 Opłata za odwołanie lub aktualizacj ę zgody na  polecenia zapłaty
za kaŜdą dyspozycję

III Bankowo ść internetowa

A Bank internetowy IB

10,00 zł

10,00 zł

7,50 zł

15,00 zł

5,00 zł

30,00 zł

20,00 zł

15,00 zł

2,00 zł

bez opłat

2,00 zł

5,00 zł
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1 Opłata za korzystanie z usługi IB
miesięcznie, za kaŜdy aktywny 

rachunek

2  Opłata za powiadomienia o zmianie salda SMS (ASI) miesięcznie

3 Opłata za przelewy zło Ŝone w formie elektronicznej: 
a) na rachunki prowadzone przez BS
b) przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach za kaŜdy przelew

4 Opłata za sporz ądzenie na wniosek Klienta pisemnego 
potwierdzenia wykonania transakcji - do odebrania w placówce 
BS

za kaŜdy dokument

5 Opłata za zablokowanie kanału dost ępu na wniosek Klienta

6
Opłata za odblokowanie kanału dost ępu zablokowanego na 
wniosek Klienta

za kaŜdą dyspozycję

7
Opłata za wygenerowanie nowego hasła do usługi IB na  wniosek 
Klienta za kaŜdą dyspozycję

8 Opłata za zmian ę numeru telefonu, na który przesyłane s ą SMS
za kaŜdą dyspozycję

B Bank internetowy Corporate Banking CB

1 Opłata za uruchomienie usługi CB jednorazowo

2 Opłata za korzystanie z usługi CB 
miesięcznie, za kaŜdy aktywny 

rachunek

3 Opłata za powiadomienia o zmianie salda SMS (ASI) miesięcznie

4 Opłata za przelewy zło Ŝone w formie elektronicznej: 
a) na rachunki prowadzone przez BS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach za kaŜdy przelew

5 Opłata za sporządzenie na wniosek Klienta pisemnego potwierdzenia 
wykonania transakcji - do odebrania w placówce BS

za kaŜdy dokument

5,00 zł

bez opłat

5,00 zł

2,00 zł

3,00 zł 

bez opłat
1,00 zł

2,00 zł 

5,00 zł

bez opłat
1,00 zł

2,00 zł 

5,00 zł

25,00 zł

15,00 zł *

* Dla rachunków z certyfikatami waŜnymi do 31.10.2015 r. opłata wynosi 10,00 zł
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6 Opłata za zablokowanie kanału dostępu na wniosek Klienta

7
Opłata za odblokowanie kanału dostępu zablokowanego na wniosek 
Klienta za kaŜdą dyspozycję

8
Opłata za wygenerowanie nowego hasła do usługi CB na wniosek 
Klienta

za kaŜdą dyspozycję

9 Opłata za wygenerowanie nowego certyfikatu na oryginalnym kluczu 
sprzętowym

za kaŜdą dyspozycję

10 Opłata za zmianę numeru telefonu, na który przesyłane są SMS za kaŜdą dyspozycję

11 Opłata za wydanie klucza sprzętowego

IV Kredyty

1 Opłaty za rozpatrzenie wniosku o kredyt w wysoko ści:
a) do 5 tys.zł włącznie
b) od 5 tys.zł do 10 tys.zł włącznie 
c) od 10 tys.zł do 25 tys.zł włącznie
d) od 25 tys.zł do 50 tys.zł włącznie
e) powyŜej 50 tys.zł

2 Prowizja od kwoty udzielonego kredytu:  
a) do 1 roku
b) powyŜej 1 roku
c) kredytów pomostowych
d) od kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR
e) na cele mieszkaniowe:
     - do 50.000,00 zł
     - od 50.000,00 zł do 100.000,00 zł
     - powyŜej 100.000,00 zł

3 Opłata za wydanie promesy za kaŜdą promesę

4 Prowizja od udzielonej gwarancji, por ęczenia, regwarancji i awalu:
a) na okres do 1 roku
b) na okres od 1 roku do 3 lat
c) na okres powyŜej 3 lat

za kaŜdy wniosek, płatna 
jednorazowo przed postawieniem 

kredytu do dyspozycji

jednorazowo, naliczana od kwoty 
udzielonego kredytu, płatna przed 

postawieniem kredytu do 
dyspozycji

od wartości udzielonej gwarancji, 
poręczenia, regwarancji, awalu; 

50,00 zł
100,00 zł

5,00 zł

bez opłat

10,00 zł

bez opłat

5,00 zł

20,00 zł
30,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

2%
3%
4%

2,5% - 3,0%
2,0% - 2,5%

2,0%
1,0%

2,5%
3,0%

1,0% - 2,0%

100,00 zl

Strona 7



Podana wysokość prowizji ma charakter orientacyjny i jej wysokość jest określona indywidualnie w umowie z Klientem.

5 Prowizja od kwoty kredytu udzielonego posiadaczom rac hunku 
oszczędnościowo - rozliczeniowego (kredyt w ROR)

naliczana od kwoty udzielonego 
kredytu lub od kwoty odnowienia 

kredytu

  
6 Prowizja od kwoty dopuszczalnego limitu debetu udzielo nego 

posiadaczom rachunku oszczedno ściowo-rozliczeniowego
naliczana od kwoty udzielonego 

debetu

7 Opłata za wpłaty z tytułu spłaty kredytów udzielonych  przez BS

8 Prowizja za czynno ści zwi ązane ze zmian ą warunków spłaty 
naleŜności BS z tytułu udzielonych kredytów

naliczana od kwoty objętej 
zmianą warunków spłaty

9 Opłata za wydanie na wniosek klienta za świadczenia 
stwierdzaj ącego wysoko ść zadłuŜenia z tytułu kredytów 
bankowych i innych tytułów oraz za świadczenia, Ŝe klient nie 
figuruje jako dłu Ŝnik

za kaŜde zaświadczenie

10 Opłata za wydanie odpisu umowy o kredyt za kaŜdy odpis

11 Opłata za inne czynno ści zwi ązane z obsług ą kredytów, np. 
wydanie za świadczenia dotycz ącego spłaty kredytu, 
sporz ądzenie wniosku o wykre ślenie z hipoteki, itp.

za kaŜdy dokument

12 Opłata za wydanie na wniosek klienta oceny jego sy tuacji 
ekonomicznej (zdolno ści kredytowej) za kaŜdy dokument

13 Opłata za sporz ądzenie i wysłanie wezwania do zapłaty raty (rat) 
kredytu lub odsetek * od kaŜdego monitu, bez względu 

na liczbę odbiorców wezwania

14 Opłata za telefoniczne wezwanie do zapłaty raty(rat) kr edytu lub 
odsetek *

za kaŜde wezwanie

V Obrót kartami płatniczymi

bez funkcji 
zbli Ŝeniowej

15,00 zł

5,00 zł

1,5%

1,5%

25,00 zł

bez opłat

0,5%                                                                                             
nie mniej niŜ 5.00 zł

10,00 zł

10,00 zł

150,00 zł

z funkcj ą zbli Ŝeniow ą
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VISA Business 
Electron

MasterCard Business
Visa Business 

Electron payWave

1 Opłata za wydanie nowej karty:
a) głównej za kaŜdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł
b) dołączonej za kaŜdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

2 Opłata za wznowienie karty za kaŜdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

3 Opłata za wydanie nowej  karty w miejsce:    
a) uszkodzonej za kaŜdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł
b) utraconej za kaŜdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

4 Opłata za zastrze Ŝenie karty w placówce BS za kaŜdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat

5
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat go tówki na 
wniosek klienta

za kaŜdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

6 Opłaty i prowizje za transakcje dokonane kart ą:
1) bezgotówkowe - bez opłat bez opłat bez opłat
2) gotówkowe:
   a) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków 
spółdzielczych

za kaŜdą wypłatę bez opłat bez opłat bez opłat

   b) w kasach banków SGB przy uzyciu terminala POS za kaŜdą wypłatę 4,50 zł 4,50 zł 1,50 zł
   c) w bankomatach innych, niŜ wskazane w pkt a za kaŜdą wypłatę 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł
   d) w kasach innych banków, niŜ wskazane w pkt b za kaŜdą wypłatę 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł
   e) za granicą za kaŜdą wypłatę 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł
   f) w ramach usługi cash back za kaŜdą wypłatę 0,60 zł 1,30 zł bez opłat

7 Opłata za wydanie numeru PIN za kaŜdy nr PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

8 Opłata za zestawienie transakcji przesyłane do klient a za kaŜde zestawienie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

9 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a) banków SGB bez opłat bez opłat bez opłat 
b) innych, niŜ wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

10 Opłata za u Ŝytkowanie karty miesięcznie, za kaŜdą kartę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

11 Opłata za zmian ę numeru PIN:

Karta płatnicza dla podmiotów gospodarczychA

za kaŜde sprawdzenie
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a) w bankomatach SGB i zrzeszonych banków spółdzielczych za kaŜdą dyspozycję 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł
b) w bankomatach obcych sieci za kaŜdą dyspozycję 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

12 Opłata za wydanie nowego PIN-u bez zmiany karty za kaŜdy nr PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

13
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej 
niŜ EUR

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
1,00% bez opłat 1,00%

14 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji do konanej w 
walucie innej ni Ŝ PLN

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
3,00% bez opłat 3,00%

15 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN za kaŜdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł

bez funkcji 
zbli Ŝeniowej

VISA Business 
Electron

MasterCard Business
Visa Business 

Electron payWave

1 Opłata za wydanie nowej karty:
a) głównej za kaŜdą kartę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
b) dołączonej za kaŜdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

2 Opłata za wznowienie karty za kaŜdą kartę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

3 Opłata za wydanie nowej  karty w miejsce:
a) uszkodzonej za kaŜdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł
b) utracnej za kaŜdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

4 Opłata za zastrze Ŝenie karty w placówce BS za kaŜdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat

5
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat go tówki na 
wniosek klienta

za kaŜdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

6 Opłaty i prowizje za transakcje dokonane kart ą:
1) bezgotówkowe - bez opłat bez opłat bez opłat
2) gotówkowe:
   a) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków 
spółdzielczych

za kaŜdą wypłatę bez opłat bez opłat bez opłat

   b) w kasach banków SGB przy uzyciu terminala POS za kaŜdą wypłatę 4,50 zł 4,50 zł 1,50 zł

B Karta płatnicza dla rolników
z funkcj ą zbli Ŝeniow ą
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   c) w bankomatach innych, niŜ wskazane w pkt a za kaŜdą wypłatę 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł
   d) w kasach innych banków, niŜ wskazane w pkt b za kaŜdą wypłatę 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł
   e) za granicą za kaŜdą wypłatę 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł
   f) w ramach usługi cash back za kaŜdą wypłatę 0,60 zł 1,30 zł bez opłat

7 Opłata za wydanie numeru PIN za kaŜdy nr PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

8 Opłata za zestawienie transakcji przesyłane do klient a za kaŜde zestawienie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

9 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a) banków SGB bez opłat bez opłat bez opłat
b) innych, niŜ wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

10 Opłata za u Ŝytkowanie karty miesięcznie, za kaŜdą kartę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

11 Opłata za zmian ę numeru PIN:
a) w bankomatach SGB i zrzeszonych banków spółdzielczych za kaŜdą dyspozycję 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł
b) w bankomatach obcych sieci za kaŜdą dyspozycję 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

12 Opłata za wydanie nowego PIN-u bez zmiany karty za kaŜdy nr PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

13
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej 
niŜ EUR

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
1,00% bez opłat 1,00%

14 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji do konanej w 
walucie innej ni Ŝ PLN

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
3,00% bez opłat 3,00%

15 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN za kaŜdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł

C Karta płatnicza bez funkcji zbli Ŝeniowej - klienci indywidualni Maestro VISA Electron

1 Opłata za wydanie nowej karty dla:
a) posiadacza i współposiadacza rachunku za kaŜdą kartę 0,00 zł 0,00 zł
b) osoby wskazanej za kaŜdą kartę 10,00 zł 10,00 zł

2 Opłata za wznowienie karty za kaŜdą kartę 0,00 zł 0,00 zł

3 Opłata za wydanie nowej  karty w miejsce:
a) uszkodzonej za kaŜdą kartę 20,00 zł 20,00 zł

za kaŜde sprawdzenie
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b) utraconej za kaŜdą kartę 20,00 zł 20,00 zł

4 Opłata za zastrze Ŝenie karty w placówce BS za kaŜdą kartę bez opłat bez opłat

5
Opłata za zmian ę limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat 
gotówki na wniosek klienta

za kaŜdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł

6 Opłaty i prowizje za transakcje dokonane kart ą:
1) bezgotówkowe - bez opłat bez opłat
2) gotówkowe:
   a) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków 
spółdzielczych

za kaŜdą wypłatę bez opłat bez opłat

   b) w kasach banków SGB przy uzyciu terminala POS za kaŜdą wypłatę 1,50 zł 1,50 zł
   c) w bankomatach innych, niŜ wskazane w pkt a za kaŜdą wypłatę 1,30 zł 1,30 zł
   d) w kasach innych banków, niŜ wskazane w pkt b za kaŜdą wypłatę 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł
   e) za granicą za kaŜdą wypłatę 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł
   f) w ramach usługi cash back za kaŜdą wypłatę 0,60 zł 0,60 zł

7 Opłata za wydanie numeru PIN za kaŜdy nr PIN 3,50 zł 3,50 zł

8 Opłata za zestawienie transakcji za kaŜde zestawienie 2,58 zł 2,58 zł

9 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a) banków SGB bez opłat bez opłat
b) innych, niŜ wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł

10 Opłata za u Ŝytkowanie karty miesięcznie, za kaŜdą kartę 3,00 zł 3,00 zł

11 Opłata za zmian ę numeru PIN:
a) w bankomatach SGB i zrzeszonych banków spółdzielczych za kaŜdą dyspozycję 4,50 zł 4,50 zł
b) w bankomatach obcych sieci za kaŜdą dyspozycję 7,00 zł 7,00 zł

12 Opłata za wydanie nowego PIN-u bez zmiany karty za kaŜdy nr PIN 6,00 zł 6,00 zł

13
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej 
niŜ EUR

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
bez opłat 1,00%

14 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji do konanej w 
walucie innej ni Ŝ PLN

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
bez opłat 3,00%

za kaŜde sprawdzenie
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15 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN za kaŜdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł

D Karta płatnicza z funkcj ą zbli Ŝeniow ą - klienci indywidualni MasterCard Debit
Visa Electron 

payWave
MasterCard do 

"Konta za złotówk ę"

1 Opłata za wydanie nowej karty dla:
a) posiadacza i współposiadacza rachunku za kaŜdą kartę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
b) osoby wskazanej za kaŜdą kartę 10,00 zł 10,00 zł 0,00 zł

2 Opłata za wznowienie karty za kaŜdą kartę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3 Opłata za wydanie nowej  karty w miejsce:
a) uszkodzonej za kaŜdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł
b) utraconej za kaŜdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

4 Opłata za zastrze Ŝenie karty w placówce BS za kaŜdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat

5
Opłata za zmian ę limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat 
gotówki na wniosek klienta

za kaŜdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

6 Opłaty i prowizje za transakcje dokonane kart ą:
1) bezgotówkowe - bez opłat bez opłat bez opłat
2) gotówkowe:
   a) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków 
spółdzielczych

za kaŜdą wypłatę bez opłat bez opłat bez opłat

   b) w kasach banków SGB przy uzyciu terminala POS za kaŜdą wypłatę 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł
   c) w bankomatach innych, niŜ wskazane w pkt a za kaŜdą wypłatę 1,30 zł 2% min.5,00 zł 3,00 zł
   d) w kasach innych banków, niŜ wskazane w pkt b za kaŜdą wypłatę 3% min.4,50 zł 2% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł
   e) za granicą za kaŜdą wypłatę 3% min.4,50 zł 3% min.10,00 zł 0,00 zł
   f) w ramach usługi cash back za kaŜdą wypłatę 0,60 zł 0,60 zł 0,00 zł

7 Opłata za wydanie numeru PIN za kaŜdy nr PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

8 Opłata za zestawienie transakcji za kaŜde zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł

9 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a) banków SGB bez opłat bez opłat 1,00 zł
b) innych, niŜ wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł

za kaŜde sprawdzenie

Strona 13



10 Opłata za u Ŝytkowanie karty miesięcznie, za kaŜdą kartę 3,00 zł 3,00 zł 0,00 zł

11 Opłata za zmian ę numeru PIN:
a) w bankomatach SGB i zrzeszonych banków spółdzielczych za kaŜdą dyspozycję 4,50 zł 3,50 zł 4,50 zł
b) w bankomatach obcych sieci za kaŜdą dyspozycję 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

12 Opłata za wydanie nowego PIN-u bez zmiany karty za kaŜdy nr PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

13
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej 
niŜ EUR

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
bez opłat 1,00% bez opłat

14 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji do konanej w 
walucie innej ni Ŝ PLN

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
bez opłat 3,00% bez opłat

15 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN za kaŜdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł

E Karta płatnicza zbli Ŝeniowa instalowana w telefonie - klienci indywidual ni

1 Opłata za wydanie nowej karty dla:
a) posiadacza i współposiadacza rachunku za kaŜdą kartę
b) osoby wskazanej za kaŜdą kartę

2 Opłata za wznowienie karty za kaŜdą kartę

3 Opłata za wydanie nowej  karty w miejsce:
a) uszkodzonej za kaŜdą kartę
b) utraconej za kaŜdą kartę

4 Opłata za zastrze Ŝenie karty w placówce BS za kaŜdą kartę

5
Opłata za zmian ę limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat 
gotówki na wniosek klienta

za kaŜdą dyspozycję

6 Opłaty i prowizje za transakcje dokonane kart ą:
1) bezgotówkowe -
2) gotówkowe:
   a) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków 
spółdzielczych

za kaŜdą wypłatę 

   b) w kasach banków SGB przy uzyciu terminala POS za kaŜdą wypłatę 

0,00 zł

bez prowizji

nie dotyczy
nie dotyczy

bez opłat

10,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

MasterCard NFC

bez opłat

1,50 zł
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   c) w bankomatach innych, niŜ wskazane w pkt a za kaŜdą wypłatę 
   d) w kasach innych banków, niŜ wskazane w pkt b za kaŜdą wypłatę 
   e) za granicą za kaŜdą wypłatę 
   f) w ramach usługi cash back za kaŜdą wypłatę 

7 Opłata za wydanie numeru PIN za kaŜdy nr PIN

8 Opłata za zestawienie transakcji za kaŜde zestawienie

9 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a) banków SGB
b) innych, niŜ wskazane w pkt 1

10 Opłata za u Ŝytkowanie karty miesięcznie, za kaŜdą kartę

11 Opłata za zmian ę numeru PIN:
a) w bankomatach SGB i zrzeszonych banków spółdzielczych za kaŜdą dyspozycję
b) w bankomatach obcych sieci za kaŜdą dyspozycję

12 Opłata za wydanie nowego PIN-u bez zmiany karty za kaŜdy nr PIN

13
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej 
niŜ EUR

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

14 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji do konanej w 
walucie innej ni Ŝ PLN

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

F Karta płatnicza bez funkcji zbli Ŝeniowej "młodzie Ŝowa" - klienci indywidualni

1 Opłata za wydanie nowej karty dla:
a) posiadacza i współposiadacza rachunku za kaŜdą kartę
b) osoby wskazanej za kaŜdą kartę

2 Opłata za wznowienie karty za kaŜdą kartę

3 Opłata za wydanie nowej  karty w miejsce:
a) uszkodzonej za kaŜdą kartę
b) utraconej za kaŜdą kartę

bez opłat

bez opłat

2,58 zł

15,00 zł

1,00 zł

nie dotyczy

3,50 zł

1,30 zł
3% min.4,50 zł
3% min.4,50 zł

1,50 zł

za kaŜde sprawdzenie

bez opłat

nie dotyczy

6,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez prowizji

bez prowizji

15,00 zł

Visa Electron "młodzie Ŝowa"
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4 Opłata za zastrze Ŝenie karty w placówce BS za kaŜdą kartę

5
Opłata za zmian ę limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat 
gotówki na wniosek klienta

za kaŜdą dyspozycję

6 Opłaty i prowizje za transakcje dokonane kart ą:
1) bezgotówkowe -
2) gotówkowe:
   a) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków 
spółdzielczych

za kaŜdą wypłatę 

   b) w kasach banków SGB przy uzyciu terminala POS za kaŜdą wypłatę 
   c) w bankomatach innych, niŜ wskazane w pkt a za kaŜdą wypłatę 
   d) w kasach innych banków, niŜ wskazane w pkt b za kaŜdą wypłatę 
   e) za granicą za kaŜdą wypłatę 
   f) w ramach usługi cash back za kaŜdą wypłatę 

7 Opłata za wydanie numeru PIN za kaŜdy nr PIN

8 Opłata za zestawienie transakcji za kaŜde zestawienie

9 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a) banków SGB
b) innych, niŜ wskazane w pkt 1

10 Opłata za u Ŝytkowanie karty miesięcznie, za kaŜdą kartę

11 Opłata za zmian ę numeru PIN:
a) w bankomatach SGB i zrzeszonych banków spółdzielczych za kaŜdą dyspozycję
b) w bankomatach obcych sieci za kaŜdą dyspozycję

12 Opłata za wydanie nowego PIN-u bez zmiany karty za kaŜdy nr PIN

13
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej 
niŜ EUR

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

14 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji do konanej w 
walucie innej ni Ŝ PLN

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

3% min.4,50 zł
3% min.4,50 zł

0,60 zł

bez opłat
1,00 zł

za kaŜde sprawdzenie

6,00 zł

2,58 zł

bez opłat

1,50 zł
1,30 zł

1,00%

3,00%

bez opłat

1,00 zł

7,00 zł
4,50 zł
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15 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN za kaŜdą przesyłkę

G Karta płatnicza z funkcj ą zbli Ŝeniow ą "młodzie Ŝowa" - klienci indywidualni MasterCard Debit
VISA Electron 

payWave

1 Opłata za wydanie nowej karty dla:
a) posiadacza i współposiadacza rachunku za kaŜdą kartę bez opłat bez opłat
b) osoby wskazanej za kaŜdą kartę bez opłat bez opłat

2 Opłata za wznowienie karty za kaŜdą kartę bez opłat bez opłat

3 Opłata za wydanie nowej  karty w miejsce:
a) uszkodzonej za kaŜdą kartę 15,00 zł 15,00 zł
b) utraconej za kaŜdą kartę 15,00 zł 15,00 zł

4 Opłata za zastrze Ŝenie karty w placówce BS za kaŜdą kartę bez opłat bez opłat

5
Opłata za zmian ę limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat 
gotówki na wniosek klienta

za kaŜdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł

6 Opłaty i prowizje za transakcje dokonane kart ą:
1) bezgotówkowe - bez opłat bez opłat
2) gotówkowe:
   a) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków 
spółdzielczych

za kaŜdą wypłatę bez opłat bez opłat

   b) w kasach banków SGB przy uzyciu terminala POS za kaŜdą wypłatę 1,50 zł 1,50 zł
   c) w bankomatach innych, niŜ wskazane w pkt a za kaŜdą wypłatę 1,30 zł 2% min.5,00 zł
   d) w kasach innych banków, niŜ wskazane w pkt b za kaŜdą wypłatę 3% min.4,50 zł 2% min.4,50 zł
   e) za granicą za kaŜdą wypłatę 3% min.4,50 zł 3% min.10,00 zł
   f) w ramach usługi cash back za kaŜdą wypłatę 0,60 zł bez opłat

7 Opłata za wydanie numeru PIN za kaŜdy nr PIN bez opłat bez opłat

8 Opłata za zestawienie transakcji za kaŜde zestawienie 2,58 zł 2,58 zł

9 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a) banków SGB bez opłat bez opłat
b) innych, niŜ wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł

10 Opłata za u Ŝytkowanie karty miesięcznie, za kaŜdą kartę 1,00 zł 1,00 zł

45,00 zł

za kaŜde sprawdzenie
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11 Opłata za zmian ę numeru PIN:
a) w bankomatach SGB i zrzeszonych banków spółdzielczych za kaŜdą dyspozycję 4,50 zł 3,50 zł
b) w bankomatach obcych sieci za kaŜdą dyspozycję 7,00 zł 7,00 zł

12 Opłata za wydanie nowego PIN-u bez zmiany karty za kaŜdy nr PIN 6,00 zł 6,00 zł

13
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej 
niŜ EUR

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
bez prowizji 1,00%

14 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji do konanej w 
walucie innej ni Ŝ PLN

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
bez prowizji 3,00%

15 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN za kaŜdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł

VI Przechowywanie w depozycie bankowym

1 Za przechowywanie w depozycie bankowym:
a) ksiąŜeczek i bonów oszczędnościowych miesięcznie, od kaŜdego 

deponowanego dokumentu
b) papierów wartościowych (akcji, obligacji itp. ) miesięcznie, od kaŜdego 

deponowanego dokumentu

c) duplikatów kluczy jednostek - posiadaczy rachunków bankowych
miesięcznie, od kaŜdego 

depozytu

Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytu i z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości.

VII Inne czynno ści

1 Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzu towych 
skarbca nocnego oraz worek do monet

2 Prowizja za zamian ę krajowych znaków pieni ęŜnych jednego 
nominału na inne

od wartości zamienianych znaków 
pienięŜnych

Opłaty nie pobiera się, jeŜeli zamianie podlega nie więcej niŜ 20 sztuk znaków pienięŜnych.

3 Obsługa weksli.

10,00 zł

0,5% wartości, nie mniej niŜ 4,00 zł

10,00 zł

1% wartości                                                     
nie mniej niŜ 4,00 zł i nie więcej niŜ 100,00 zł

wg cen zakupu oraz 50% narzutu

Strona 18



a) przedstawienie weksla do zapłaty 
opłata pobierana od głównego 

dłuŜnika wekslowego

b) złoŜenie weksla do dyskonta 
opłata pobierana od podawcy 

weksla

c) przyjęcie weksla do dyskonta 
prowizja pobierana od podawcy 

weksla
 

d) zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia

prowizja pobierana od od 
głównego dłuŜnika wekslowego 

lub podawcy weksla albo od 
banku, który zdyskontował weksel

e) przyjęcie niezdyskontowanego weksla do inkasa
opłata pobierana od głównego 

dłuŜnika wekslowego
4

Opłata za informacj ę zbiorcz ą udost ępnion ą 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.

za kaŜdą informację zbiorczą

5

Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym m owa w pkt.4 za kaŜde udzielenie informacji

 * Nie dotyczy kredytów konsumenckich udzielonych po 10.03.2016 r., dla których stawka wynosi 0  zł.

Uwagi i ustalenia dodatkowe.

1 Terminy pobierania opłat i prowizji 
Opłaty pobierane miesięcznie - w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. Pozostałe prowizje i opłaty są pobierane w dniu dokonania czynności.

2 Zarząd BS w indywidualnych przypadkach, uzasadnionych inte resem banku mo Ŝe podj ąć decyzj ę o:

a) nie pobieraniu prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych na rachunki bankowe, pod warunkiem nie oprocentowania środków na tych rachunkach,

b) nie pobieraniu opłat za prowadzenie rachunków bankowych, zachowując prowizję od wpłat i wypłat gotówkowych,

c) pobieraniu prowizji i opłat w wysokościach niŜszych od ustalonych,

10,00 zł

5,00 zł

2,0% sumy wekslowej

10,00 zł

15,00 zł

6,20 zł                                                            
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta 
Polska SA)

1,0% sumy wekslowej
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d) odstąpieniu od pobierania prowizji i opłat (nie dotyczy to poręczeń i gwarancji bankowych).

Zarząd moŜe podjąć decyzję o zawarciu umowy na warunkach innych niŜ wskazanych w niniejszej taryfie prowizji i opłat, uzgodnionych z Klientem w toku negocjacji.

2 Za usługi nietypowe, nie przewidziane w Uchwale opła ta ustalana b ędzie indywidualnie.

3 Nie pobiera si ę opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielani e pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunkó w, gdy poszukiwanie
dokonywane jest na Ŝądanie s ądu, prokuratora lub Generalnego Inspektora Kontroli  Skarbowej w sprawach karnych, karno-skarbowych, o alimenty
lub rent ę mającą charakter alimentów.

4 Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegaj ą zaokr ągleniu na zasadach ogólnie obowi ązujących.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 06.11.2017 r.
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