TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE – RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (Obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania opłaty

ROR
Konto młodzieżowe

ROR

ROR
SENIOR

ROR
„Konto TAK!”

1

Otwarcie rachunku

jednorazowo

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2

Prowadzenie rachunku

miesięcznie

6,00 zł

0,00 zł

3,00 zł

0,00 zł 1/ 5,00 zł

3

Prowadzenie rachunku, na które wpływają świadczenia z tytułu rent i emerytur zagranicznych.

miesięcznie

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
4,50 zł
8,00 zł
10,00 zł
25,00 zł

0,00 zł
4,50 zł
8,00 zł
10,00 zł
25,00 zł

0,00 zł
4,00 zł
8,00 zł
10,00 zł
25,00 zł

0,00 zł
4,50 zł
8,00 zł
10,00 zł
25,00 zł

0,00 zł
1,00 zł
6,00 zł
8,00 zł
20,00 zł

0,00 zł
1,00 zł
6,00 zł
8,00 zł
20,00 zł

0,00 zł
1,00 zł
6,00 zł
8,00 zł
20,00 zł

0,00 zł
1,00 zł
6,00 zł
8,00 zł
20,00 zł

0,25 % kwoty nie
mniej niż 10,00 zł
0,20 % kwoty nie
mniej niż 10,00 zł

0,25 % kwoty nie
mniej niż 10,00 zł
0,20 % kwoty nie
mniej niż 10,00 zł

0,25 % kwoty nie
mniej niż 10,00 zł
0,20 % kwoty nie
mniej niż 10,00 zł

0,25 % kwoty nie
mniej niż 10,00 zł
0,20 % kwoty nie
mniej niż 10,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

7,00 zł
3,00 zł

7,00 zł
3,00 zł

7,00 zł
3,00 zł

7,00 zł
3,00 zł

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13

14

(w przypadku, gdy bank nalicza zaliczkę na podatek dochodowy i składkę zdrowotną do ZUS od tych świadczeń)

Obrót gotówkowy
1) Wpłaty gotówkowe
2) Wypłaty gotówkowe
UWAGA: Dodatkowa opłata dotycząca czynności związanych z obsługą wpłat i wypłat
gotówkowych dokonywanych w bilonie, zawierających powyżej 100 sztuk monet 1% nie mniej niż
10,00 zł
1.Przelewy
a) złożone w formie papierowej na rachunki bankowe
- prowadzone przez BS w Krokowej
- prowadzone przez inne banki realizowane w systemie ELIXIR
- prowadzone przez inne banki realizowane w systemie EXPRESS ELIXIR
- prowadzone przez inne banki realizowane w systemie Blue Cash
- prowadzone przez inne banki realizowane w systemie SORBNET
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu na rachunki bankowe
- prowadzone przez BS w Krokowej
- prowadzone przez inne banki realizowane w systemie ELIXIR
- prowadzone przez inne banki realizowane w systemie EXPRESS ELIXIR
- prowadzone przez inne banki realizowane w systemie Blue Cash
- prowadzone przez inne banki realizowane w systemie SORBNET
2.Przemieszczenie środków z rachunku ROR na rachunki bieżące osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą (dotyczy rachunków wewnątrz-bankowych tych
samych osób fizycznych)
3.Przemieszczenie środków z rachunku ROR na rachunki rolnicze (dotyczy rachunków
wewnątrz-bankowych tych samych osób fizycznych)
4.Wydruk przelewu przez pracownika (opłata pobierana dodatkowo wraz z opłatą za przelew)

za każdą dyspozycję

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

Stałe zlecenie (z wyjątkiem zleceń spłat kredytów zaciągniętych w BS w Krokowej oraz dopłaty na
lokaty terminowe KASKADA*)
1) złożone w Banku
- przelewy na rachunki prowadzone przez inne banki
- przelewy na rachunki prowadzone przez BS w Krokowej
2) złożone za pośrednictwem Internet Bankingu
- przelewy na rachunki prowadzone przez inne banki
- przelewy na rachunki prowadzone przez BS w Krokowej
3) modyfikacja stałego zlecenia dokonana w placówce banku

za każdą dyspozycję

3,00 zł
bez opłat
10,00 zł

3,00 zł
bez opłat
10,00 zł

3,00 zł
bez opłat
10,00 zł

3,00 zł
bez opłat
10,00 zł

Polecenie zapłaty
1) Przyjęcie polecenia zapłaty
2) Realizacja polecenia zapłaty
3) Odwołanie polecenia zapłaty

jednorazowo
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

12,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

12,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

12,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

12,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

miesięcznie
za każdy SMS

2,00 zł
0,20 zł

0,00 zł
0,20 zł

2,00 zł
0,20 zł

2,00 zł
0,20 zł

10,00 zł
0,00 zł
10,00 zł

10,00 zł
0,00 zł
10,00 zł

10,00 zł
0,00 zł
10,00 zł

10,00 zł
0,00 zł
10,00 zł

Internet Banking.
1) Korzystanie z usługi
2) Otrzymywanie haseł jednorazowych poprzez SMS
3) Zmiana numeru telefonu do wysyłki haseł SMS-em (w przypadku gdy klient zmienia
nr tel. .przy usłudze SMS i IB opłata jest jedna)
4) Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku
5) Wydanie nowych loginów/hasła na wniosek użytkownika IB
SMS Banking
1. Powiadomienie SMS o zdarzeniu na rachunku.
2. Modyfikacja usługi (W przypadku gdy klient zmienia nr tel. przy usłudze SMS i IB
opłaty jest jedna)
Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku bankowego
i operacjach na rachunku
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem w dniu innym niż
założenie rachunku.
Zmianę rachunku indywidualnego na rachunek wspólny oraz rachunku oszczędnościoworozliczeniowego na oszczędnościowo-rozliczeniowy SENIOR
Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu
na wypadek śmierci (zapis)
Wyciągi:
1) Drukowane i wysyłane raz w miesiącu
a) dla klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej
b) dla klienta nie posiadającego usługę bankowości elektronicznej
2) Generowane i przekazywane drogą elektroniczną (e-mail)
3) Drukowane raz w miesiącu i odbierane osobiście

za każde
zlecenie

za każdą zmianę
za każdą
dyspozycję
za SMS-a

0,60 zł

0,60 zł

0,60 zł

0,60 zł

za każdą zmianę

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł
5,00 zł
20,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą zmianę

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

za każdą dyspozycję

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

5,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

5,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

5,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

5,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

od każdej dyspozycji

za każdą wysyłkę

KARTY PŁATNICZE
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Wydanie karty
VISA
MASTERCARD
VISA/MASTERCARD młodzieżowa
Wydanie duplikatu karty
VISA
MASTERCARD
Wznowienie karty
Użytkowanie karty
Zastrzeżenie karty
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana limitu transakcyjnego w placówce banku
Miesięczne zestawienie transakcji przy użyciu kart płatniczych otrzymywane z SGB-Bank S.A.
Zmiana nr PIN
1) w bankomacie SGB
2) w bankomacie obcym
Transakcje bezgotówkowe
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
Opłata za wypłatę gotówki
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 2
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 3 (przy użyciu terminala POS)
5) w bankomatach za granicą poza terenem EOG
6) w ramach usługi cash back

Tryb pobierania opłaty

ROR

ROR
Konto młodzieżowe

ROR
SENIOR

ROR
„Konto TAK!”

jednorazowo
20,00 zł
15,00 zł
nie dotyczy

20,00 zł
15,00 zł
bez opłat2

20,00 zł
15,00 zł
nie dotyczy

bez opłat
bez opłat
nie dotyczy

20,00 zł
15,00 zł
25,00 zł
4,50 zł
bez opłat
6,00 zł
20,00 zł
5,00 zł

20,00 zł
15,00 zł
25,00 zł
0,00 zł. 3
bez opłat
6,00 zł
20,00 zł
5,00 zł

20,00 zł
15,00 zł
25,00 zł
3,50 zł 4
bez opłat
6,00 zł
20,00 zł
5,00 zł

20,00 zł
15,00 zł
25,00 zł
0,00 zł 5 / 7,00 zł
bez opłat
6,00 zł
20,00 zł
5,00, zł

5,00 zł
8,00 zł
bez opłat
3% min. 5.00 zł

5,00 zł
8,00 zł
bez opłat
3% min. 5.00 zł

5,00 zł
8,00 zł
bez opłat
3% min. 5.00 zł

5,00 zł
8,00 zł
bez opłat
3% min. 5.00 zł

jednorazowo

jednorazowo
miesięcznie
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdą zmianę
miesięcznie
za każdą dyspozycję
za każdą transakcję
naliczana od kwoty transakcji
od każdej transakcji

bez opłat
5,00 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
3% min. 10,00 zł
1,50 zł

Prowizja od wartości wypłaty środków z bankomatu naliczana jest w dniu rozliczenia transakcji.

13
14

15

Zapytanie o saldo w bankomacie
1)
w sieci SGB
za każde zapytanie
2,00 zł
2,00 zł
2)
sieci innej niż SGB
3,00 zł
3,00 zł
Przesłanie karty lub PIN na wniosek klienta pocztą kurierską
za każdy wniosek
45,00 zł
45,00 zł
Ubezpieczenie Posiadacza/Użytkownika karty płatniczej 1
Pakiet Bezpieczna Karta
1) Wariant Classic (do kwoty 1.500,00 PLN)
miesięcznie
1,45 zł
1,45 zł
2) Wariant Gold (do kwoty 3.000,00 PLN)
miesięcznie
2,55 zł
2,55 zł
Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
1) Wariant Classic (koszt leczenia za granica do 10.000 EUR)
miesięcznie
1,05 zł
1,05 zł
2) Wariant Gold (koszt leczenia za granica do kwoty 30.000EUR)
miesięcznie
2,95 zł
2,95 zł
Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik
1) Wariant Classic
miesięcznie
2,05 zł
2,05 zł
2) Wariant Gold
miesięcznie
4,75 zł
4,75 zł
1. 0,00 zł pod warunkiem wpływu min. 1 000 zł na konto w miesiącu. W przypadku niewpłacenia min. 1000 zł na konto w miesiącu 5,00 zł.
2. Dotyczy pierwszej karty dla każdego właściciela mającego uprawnienia do konta młodzieżowego
3. Dotyczy karty wydanej do rachunku dla każdego z właścicieli mających uprawnienia do konta młodzieżowego, pozostali użytkownicy 4,50 zł.
4. Dotyczy karty wydanej do rachunku dla każdego z właścicieli mających uprawnienia do konta SENIOR, pozostali użytkownicy 4,50 zł.
5. 0,00 zł pod warunkiem dokonania co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym. Przy braku dokonania co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym – 7,00 zł

2,00 zł
3,00 zł
45,00 zł

2,00 zł
3,00 zł
45,00 zł

1,45 zł
2,55 zł

1,45 zł
2,55 zł

1,05 zł
2,95 zł

1,05 zł
2,95 zł

2,05 zł
4,75 zł

2,05 zł
4,75 zł

OPŁATY DOTYCZĄCE INSTRUMENTU PŁATNICZEGO BLIK
1.
2.
3.

Wyszczególnienie czynności
Aktywacja BLIK
Użytkowanie BLIK
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
3) w bankomatach za granicą

Stawka
0,00 z
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

4.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

5.

Krajowa transakcja płatnicza

bez opłat

0,00 zł

6.

Zmiana limitu transakcyjnego

bez opłat

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE – RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1
2

3

4

5

6

7

8
9
10
11

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
1. Przelewy z rachunku oszczędnościowego z wkładami na każde żądanie prowadzone dla organizacji na rachunki:
1) prowadzone przez BS w Krokowej
2) prowadzone przez inne banki
2. Przelewy z rachunku a’vista na rachunki
1) prowadzone przez BS w Krokowej
2) prowadzone przez inne banki
3) wydruk przelewu przez pracownika (opłata pobierana dodatkowo wraz z opłatą za przelew)
1) przemieszczenie środków z rachunku a'vista na rachunki bieżące osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą(dotyczy rachunków wewnątrz-bankowych tych samych osób fizycznych)
2) przemieszczenie środków z rachunku a'vista na rachunki rolnicze (dotyczy rachunków wewnątrz-bankowych
tych samych osób fizycznych)
Operacje obciążeniowe na rachunku LOKACYJNYM (wypłata gotówki, przelew)
1) pierwsza w miesiącu kalendarzowym
2) każda kolejna w miesiącu kalendarzowym
3) wydruk przelewu przez pracownika (opłata pobierana dodatkowo wraz z opłatą za przelew)
Likwidacja rachunku oszczędnościowego przed upływem 6 m-cy od daty założenia.
Likwidacja rachunku oszczędnościowego
1) gotówkowo
2) bezgotówkowo na rachunek prowadzony przez BS w Krokowej
3) bezgotówkowo na rachunek w innym banku
Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych
1) przyjęcie zgłoszenia o utraconej książeczki oszczędnościowej
2) umorzenie utraconej książeczki
Dokonanie blokady wkładów z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego przez inny bank lub innego
zdarzenia (np. przetarg).
Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku oszczędnościowym, a’vista lub wkładzie oszczędnościowym
Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek.
Wydanie kserokopii unieważnionej książeczki oszczędnościowej
Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (zapis)

Tryb pobierania
opłaty
jednorazowo
miesięcznie

STAWKI
A’VISTA
bez opłat
bez opłat

LOKACYJNY
bez opłat
1,00 zł

LOKATA TERMINOWA
bez opłat
bez opłat

bez opłat
5,00 zł
bez opłat
15,00 zł
3,00 zł
0,25 % kwoty nie mniej
niż 10,00 zł
0,20 % kwoty nie mniej
niż 10,00 zł

od każdej dyspozycji

nie dotyczy

od każdej dyspozycji

bez opłat
10,00 zł
3,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

jednorazowo

20,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

od każdej dyspozycji

bez opłat
bez opłat
koszt przelewu

bez opłat
bez opłat
15,00 zł

bez opłat
bez opłat
15,00 zł

od każdej dyspozycji

nie dotyczy

20,00 zł
10,00 zł

20,00 zł
10,00 zł

od każdej dyspozycji

nie dotyczy

nie dotyczy

50,00 zł

za każdy odpis

50,00zł + VAT = 61,50 zł

50,00zł + VAT = 61,50 zł

50,00zł + VAT = 61,50 zł

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

nie dotyczy
30,00 zł

10,00 zł + VAT = 12,30 zł
30,00 zł

10,00 zł + VAT = 12,30 zł
30,00 zł

nie dotyczy

Wydanie na wniosek klienta:
1) informacji o posiadaniu rachunku oraz o numerze konta
2) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku wraz z określeniem wielkości
obrotów.
3) opinii o kliencie (obroty, zajęcia, kredyty w rachunku)
12

4) zaświadczenia inne niż wymienione w Taryfie opłat i prowizji

13

5) odpisu zestawienia obrotów na jednym rachunku bankowym(opłaty nie pobiera się,
jeśli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek)
6) odpisu wyciągu bankowego z rachunku
7) odpisu dowodu księgowego
8) duplikatu umowy
Likwidacja rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przed upływem
6 miesięcy od daty założenia

14
15
16
17
18

1
2
3

4
5
6

7

8

9
1
0
1
1

Opłata za udzielenie zbiorczej informacji dotyczącej poszukiwań rachunków poprzez
Centralną Informację
Dokonanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości w systemie MIG-DZ
Odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości w systemie MIG-DZ
Przeprowadzenie przez Bank Spółdzielczy w Krokowej postępowania wyjaśniającego/
reklamacyjnego, gdy przyczyna reklamacji nie leży po stronie banku.
Działania podjęte przez Bank Spółdzielczy w Krokowej w celu odzyskania kwoty
transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku
błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
Wszystkie inne czynności nie wymienione w Tabeli opłat i prowizji

za każde
zaświadczenie
za każde
zaświadczenie
za każdą opinię
za każde
zaświadczenie
za każdy odpis

50,00 zł + VAT = 61,50 zł
60,00 zł + VAT = 73,80 zł
100,00 zł + VAT = 123,00 zł
80,00 zł + VAT = 98,40 zł
30,00 zł + VAT = 36,90 zł

za każdy miesiąc
za każdy odpis
za każdy odpis

20,00 zł + VAT = 24,60 zł
20,00 zł + VAT = 24,60 zł
100,00 zł + VAT = 123,00 zł
20,00 zł

za każde zapytanie

15,00 zł + VAT = 18,45 zł

za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję

20,00 zł + VAT = 24,60 zł
20,00 zł + VAT = 24,60 zł
30,00 zł + VAT = 36,90 zł

za każdą
dyspozycję

25,00 zł + VAT = 30,75 zł

za każdą
dyspozycję

30,00 zł + VAT = 36,90 zł

KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW DEWIZOWYCH w EUR/GBP/USD
Rodzaj czynności / usługi
Tryb pobierania opłat
Wydanie karty Mastercard walutowa
za każdą kartę
Użytkowanie karty
miesięcznie za każdą kartę
Opłata za wypłatę gotówki:
1)
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
za każdą wypłatę, pobierana
2)
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
w dniu rozliczenia operacji
3)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4)
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
naliczana od wypłacanej kwoty
5)
w bankomatach za granicą
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji
Wydanie nowego numeru PIN
za każdy numer PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
za każdą zmianę
1)
sieci SGB
2)
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1)
sieci SGB
za każde sprawdzenie
2)
innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
1)
w formie papierowej za pośrednictwem poczty
miesięcznie
2)
w formie elektronicznej
Wznowienie karty Mastercard walutowa
jednorazowo
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych ( na terytorium
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
innego państwa członkowskiego EOG)
rozliczenia operacji naliczana od
wypłacanej kwoty
Transakcja bezgotówkowa:
1)
dokonywana na terytorium RP;
2)
dokonywana na terytorium państw członkowskich EOG;
za każdą transakcję
3)
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
(na terenie innego państwa członkowskiego EOG)

Stawka
10,00 zł
1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP
1)
2)
3)
4)
5)

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

0,50 EUR, 0,50 USD, 0,50 GBP
1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP
1) 1 EUR, 1 USD, 1 GBP
2) 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP
1) 0,25 EUR, 0,30 USD, 0,20 GBP
2) 1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1) 0,50 EUR, 0,60 USD, 0,40 GBP
2) bez opłat
15,00 zł
1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA RACHUNKÓW W WALUCIE WYMIENIALNEJ
* W przypadku, gdy bank nalicza zaliczkę na podatek dochodowy i składkę zdrowotną do ZUS od tych świadczeń.
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
STAWKA
Otwieranie i prowadzenie rachunków:
1) otwarcie rachunku
bez opłat
1.
2) prowadzenie rachunku w walucie EUR, USD, GBP
5,00 zł / miesięcznie
3) prowadzenie rachunku w walucie EUR,USD,GBP, na które wpływają świadczenia z tytułu rent i emerytur zagranicznych*
50,00 zł / miesięcznie
Operacje gotówkowe:
2.
1) wpłata na rachunek
bez opłat
2) wypłata z rachunku
bez opłat
3.
Opłata za przelew z rachunku GBP, EUR, USD realizowany w PLN
4,50 zł
4.
Zlecenie stałe
4,50 zł + koszt przelewu zagranicznego
INNE CZYNNOŚCI: Pozostałe prowizje i opłaty zgodnie z taryfą prowizji i opłat dla rachunków prowadzonych w PLN.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN należy stosować kursy średnie NBP z dnia rozliczenia należnych opłat i prowizji.
Rozdział 1. Płatności w obrocie dewizowym
Polecenie przelewu wewnętrznego
Przelew przychodzący z zagranicy lub z innych banków w kraju:
1) na rachunki bankowe klientów SGB

1
2

Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty*
UWAGA! Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu określonego w Rozdziale 3 ust.1.

3

Polecenie przelewu w walucie obcej 1) (SWIFT pomiędzy rachunkami płatniczymi w kraju w walucie innej niż złoty i euro) - tryb normalny
1) złożonych w formie papierowej
a) na rachunki bankowe klientów SGB
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit.a)
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
a) na rachunki bankowe klientów SGB
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit.a)
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
Polecenie przelewu w walucie EUR w kraju1) - tryb normalny ( SWIFT )
1) złożonych w formie papierowej
a) na rachunki bankowe klientów SGB
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit.a)
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
a) na rachunki bankowe klientów SGB
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit.a)
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
Polecenie przelewu za granicę w walucie obcej i PLN ( SWIFT ) - tryb normalny
1) złożonych w formie papierowej
a) przekazy do równowartości 5.000 euro
b) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
a) przekazy do równowartości 5.000 euro
b) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
Polecenie przelewu SEPA1) - tryb normalny:
1) złożonych w formie papierowej
a) na rachunki bankowe klientów SGB
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w lit.a)
2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
a) na rachunki bankowe klientów SGB
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w lit.a)
Polecenie przelewu w trybie pilnym - dodatkowa opłata do ust. 4, 5 i 6
1) na rachunki bankowe klientów SGB
2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku

4

5

6

7

8

bez prowizji
bez prowizji
100 zł

bez opłat
bez opłat
40 zł
75 zł
bez opłat
bez opłat
40 zł
75 zł

bez opłat
bez opłat
40 zł
75 zł
bez opłat
bez opłat
40 zł
75 zł
40 zł
75 zł
40 zł
75 zł
bez opłat
15 zł
bez opłat
0,50 zł
bez opłat
100 zł

UWAGA ! Polecenie przelewu może być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez SGB-Bank S.A. wolnych środków na rachunkach nostro.
9

10
11

Przelew pilny w walucie EURO do banków - uczestników systemu Target2
1) złożonych w formie papierowej
a) na rachunki bankowe klientów SGB
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a)
2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
a) na rachunki bankowe klientów SGB
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a)
Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przelewów z opcją OUR*:
Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)* - opłata pobierana w przypadku podania niepoprawnego IBAN do kraju EOG

bez opłat
60 zł
bez opłat
40 zł
80 zł
40 zł

* Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami SGB-Banku S.A. i/lub banków spółdzielczych należących do grupy SGB.
W przypadku Podstawowego Rachunku Płatniczego do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust.4-5 (dotyczy zleceń krajowych) i ust.7 (dotyczy
zleceń krajowych) oraz czynności określone w taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe-waluty krajowe Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR),
w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP) w ust. 5.1 pkt.1) lit.b, ust.5.1 pkt.2) lit.b,ust.6.pkt.1) lit.b, ust.6.pkt.2 lit.b, Dział V. Produkty wycofane z oferty Banku. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR),
w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP) ust.1.pkt.1.lit.b
Rozdział 2. Zlecenia różne
W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych SGB-Bank S.A. pobiera prowizje i koszty pobrane przez bank zagraniczny, pośredniczący przy wykonaniu zlecenia klienta.
Czynności niestandardowe, zwroty zleceń reklamowanych (odwołanie polecenia przelewu, wyjaśnianie niezgodności powstałych w toku realizacji płatności
w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy odbiorcy płatności lub innych
1
100zł - plus koszty banków pośredniczących
danych zlecenia itp.)
Zryczałtowana
opłata
pobierana
z
tytułu
ponoszonych
przez
bank
kosztów
związanych
z
korzystaniem
z
łączy
telekomunikacyjnych
2
10 zł
3 Skup i sprzedaż walut obcych
bez prowizji
4 Negocjacja indywidualnego kursu walut z SGB Bankiem S.A.
15 zł
1)

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY
Usługa
Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
1. Prowadzenie rachunku płatniczego
Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
2. Polecenie przelewu
1) w formie papierowej
a) na rachunki prowadzone w BS w Krokowej
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Krokowej w systemie ELIXIR

c)
d)
e)

Opłata
miesięcznie

bez opłat

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym
każda kolejna dyspozycja

bez opłat
bez opłat
4,50 zł

na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Krokowej – realizowanych w systemie płatności
natychmiastowej EXPRESS ELIXIR
na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Krokowej - realizowanych w systemie płatności
BlueCash
na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Krokowej - realizowanych w systemie SORBNET

2) za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
a)
na rachunku prowadzone w BS w Krokowej
b)
na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Krokowej w systemie ELIXIR
na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Krokowej - realizowanych w systemie płatności
natychmiastowej EXPRESS ELIXIR
na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Krokowej - realizowanych w systemie płatności
BlueCash
e)
na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Krokowej - realizowanych w systemie SORBNET
Polecenie przelewu SEPA
1. w formie papierowej
a) na rachunek w innym banku w kraju

8,00 zł
10,00 zł
25,00 zł

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym
każda kolejna dyspozycja

6,00 zł

c)

8,00 zł

d)

b) na rachunek w innym banku poza krajem
2. za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
a) na rachunek w innym banku w kraju

20,00 zł

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym
każda kolejna dyspozycja

bez opłat
15,00 zł

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym
każda kolejna dyspozycja

bez opłat
0,50 zł
0,50 zł

15,00 zł

b) na rachunek w innym banku poza krajem
4. Polecenie przelewu wewnętrznego
5. Polecenie przelewu w walucie obcej
1) na rachunki bankowe klientów BS w Krokowej
2) na rachunki bankowe w innym banku niż BS w Krokowej
a) tryb normalny (TOMNEXT):
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
b) tryb pilny (OVERNIGHT):
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
6. Polecenie zapłaty
1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika
3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty al o aktualizacja treści zgody na
korzystanie z polecenia zapłaty
7. Zlecenie stałe
1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w BS w Krokowej
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Krokowej
2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
a) na rachunki prowadzone w BS w Krokowej
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Krokowej

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
4) odwołanie zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
Karty i gotówka
8. Wydanie karty płatniczej
9. Obsługa karty debetowej
10. Obsługa karty kredytowej
11. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
12. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
13. Wypłata gotówki
a) w placówce Banku
b) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
c) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
d) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 2

bez opłat

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym
każda kolejna dyspozycja

bez opłat
bez opłat

40,00 zł
75,00 zł
140,00 zł
175,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym
każda kolejna dyspozycja
pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym
każda kolejna dyspozycja

bez opłat
bez opłat
7,00 zł

bez opłat
3,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

miesięcznie

pięć rozliczonych wypłat w miesiącu kalendarzowym
każda kolejna

e) w kasach innych banków w kraju, niż wskazane w pkt 3 (przy użyciu terminala POS)
f) w ramach usługi cash back
14. Wpłata gotówki
15. Zapytanie o saldo w bankomacie
a) w sieci SGB
b) w sieci innej niż SGB
Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane
15. Kredyt w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ROR)
Inne usługi
16. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym
17. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
1) w ramach rachunku płatniczego
a) dla klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej
b) dla klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej
2) przy użyciu karty
18. Powiadamianie SMS
a)
powiadomienie o operacji na rachunku
b)
modyfikacja usługi
19. Usługa bankowości elektronicznej

bez opłat
bez opłat
1,00 zł

bez opłat
bez opłat
nie dotyczy
bez prowizji
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
3% min 5,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
2,00 zł
3,00 zł
usługa nie jest
dostępna
bez opłat

miesięcznie
5,00 zł
bez opłat
5,00 zł
za każdego SMS
miesięcznie

0,60 zł
10,00 zł
bez opłat

