KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Rzepin, grudzień 2019 r.
2013

Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie – klienci instytucjonalni

Rozdział I Postanowienia ogólne
1. Bank Spółdzielczy w Rzepinie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe od klientów instytucjonalnych w złotych zgodnie z „Taryfą
opłat i prowizji - Bank Spółdzielczy w Rzepinie – klienci instytucjonalni”.
2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają:
1) Bank - Bank Spółdzielczy w Rzepinie lub jego jednostka organizacyjna,
2) SGB-Bank SA. – bank z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań - realizujący zlecenia zagraniczne na rzecz klientów Banku,
3) SGB - Spółdzielcza Grupa Bankowa – zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank SA. oraz banki spółdzielcze, które podpisały z nim umowę zrzeszenia
3. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
4. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty
gotówkowej albo bezgotówkowej.
5. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta zgodnie z dyspozycją klienta.
6. Prowizje i opłaty pobierane są:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem.
7. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 6 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:
1) ostatniego dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat: za prowadzenie rachunków, za użytkowanie kart, za usługi bankowości elektronicznej
(Internet Banking, Internet Banking dla Firm), za usługę SMS Banking, za usługę Powiadamianie SMS,
2) w dniu miesiąca odpowiadającemu dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku
klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia usługi świadczonej przez Bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient rezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
8. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania
poszczególnych kart płatniczych.
9. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na
zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
10. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo w umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych
znajdujących się w ofercie Banku.
11. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w niniejszej taryfie Bank może ustalić opłatę według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie
od jej pobrania
12. Nie pobiera się prowizji od wpłat gotówkowych i bezgotówkowych na rachunki organizacji pożytku publicznego.
13. Bank mając na uwadze jeden lub kilka z niżej wymienionych czynników:
 pozyskanie nowego klienta,
 współpracę z dotychczasowym klientem,
 ofertę innych banków,
 poziom ryzyka kredytowego,
 kwotę kredytu,
 inne warunki określone indywidualnie wobec klienta
może ustalić w umowie z klientem niższą prowizję lub opłatę od określonej w taryfie albo odstąpić od pobierania prowizji lub opłaty.
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Rozdział II Rachunki bankowe (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą, spółki, spółdzielnie)
Lp.
Wyszczególnienie czynności
Stawka
1 Otwarcie rachunku
1) bieżącego
25,00 zł
2) pomocniczego i dodatkowego
25,00 zł
2 Prowadzenie rachunku – miesięcznie
1) bieżącego
30,00 zł
2) pomocniczego
30,00 zł
3 Wpłata gotówkowa na rachunki własne (od każdej wpłacanej kwoty)
0,30%, min. 5,00zł
4 Wypłata gotówkowa z rachunków bankowych (od każdej wypłacanej kwoty)
0,50%, min. 5,00zł
5 Przelew w PLN (realizacja):
1) złożony w formie papierowej w Banku:
a) na rachunek prowadzony w Banku
bez opłat
b) na rachunek w innym banku:
- realizowany za pośrednictwem systemu Elixir
4,00 zł
- realizowany za pośrednictwem systemu Express Elixir
6,00 zł
- realizowany za pośrednictwem systemu Sorbnet
30,00 zł
c) na rachunek ZUS lub Urząd Skarbowy
- realizowany za pośrednictwem systemu Elixir
3,50 zł
- realizowany za pośrednictwem systemu Express Elixir
6,00 zł
- realizowany za pośrednictwem systemu Sorbnet
30,00 zł
2) złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
(Internet Banking/Internet Banking dla Firm)
a) na rachunek prowadzony w Banku
bez opłat
b) na rachunek w innym banku:
- realizowany za pośrednictwem systemu Elixir
0,70 zł
- realizowany za pośrednictwem systemu Express Elixir
3,00 zł
- realizowany za pośrednictwem systemu Sorbnet
30,00 zł
6 Za sporządzenie na prośbę klienta dokumentu przelewu
4,00 zł
7 Zlecenie stałe:
1) przyjęcie, odwołanie, aktualizacja - w formie papierowej w Banku
4,00 zł
a) realizacja na rachunek w Banku
bez opłat
b) realizacja na rachunek w innym banku
4,00 zł
2) przyjęcie, odwołanie, aktualizacja – za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
bez opłat
(Internet Banking/Internet Banking dla Firm)
a) realizacja na rachunek w Banku
bez opłat
b) realizacja na rachunek w innym banku
0,70 zł
8 Polecenie zapłaty:
1) klient jako wierzyciel (za każdą dyspozycję)
a) przyjęcie zlecenia wykonania polecenia zapłaty
3,00 zł
b) realizacja polecenia zapłaty
3,50 zł
2) klient jako dłużnik (za każdą dyspozycję):
a) realizacja polecenia zapłaty
3,00 zł
b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty lub aktualizacja zgody na korzy5,00 zł
stanie z polecenia zapłaty
c) zawiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku
3,50 zł
9 Sporządzenie historii operacji na jednym rachunku:
1) za każdy miesiąc kalendarzowy
10,00 zł
2) za każdy rok kalendarzowy
50,00 zł
3) opłata w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją
bez opłat
było dopisanie odsetek
4) odpis sporządzony na zlecenie sądu lub prokuratury
bez opłat
10 Sporządzenie wyciągu z rachunku bankowego
bez opłat
11 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
10,00 zł
12 Sporządzenie potwierdzenia pojedynczej zrealizowanej dyspozycji złożonej przez klienta
1) jeżeli klient określił datę operacji
5,00 zł
2) jeżeli klient nie określił daty operacji
15,00 zł
13 Wydanie książeczki czekowej wg ceny zakupu (nie mniej niż)
15,00 zł
14 Przyjęcie zawiadomienia o utracie czeków i wykonanie zastrzeżenia
30,00 zł
15 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu – opłatę pobiera
30,00 zł
się od każdej sprawy egzekucyjnej po wygaśnięciu zajęcia wierzytelności*
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Lp.
Wyszczególnienie czynności
16 Zmiana karty wzorów podpisów (w tym ustanowienie/zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem)
17 Wysłanie monitu o wystąpieniu niedopuszczalnego ujemnego salda (debetu) na rachunku
18 Za sporządzenie zaświadczenia:
1) o posiadaniu rachunku i wysokości salda
2) o posiadanym rachunku
19 Za sporządzenie kopii umowy o prowadzenie rachunku bankowego - za każdy egzemplarz
20 Opłata za obsługę weksli
1) za przyjęcie weksla do realizacji (każdorazowo)
2) za zgłoszenie weksla do protestu w przypadku niezapłacenia
21 Za likwidację rachunku bankowego:
1) bieżącego
2) pomocniczego

Stawka

10,00 zł
15,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
10,00 zł

50,00 zł
100,00zł + opł.notarialna
5,00 zł
bez opłat

*- prowizję za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu, pobiera się jednorazowo zarówno za zrealizowanie tytułu w całości jak również za rozpoczętą realizację
z rachunku posiadacza.

Rozdział III Rachunki bankowe (instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych)
Lp.
Wyszczególnienie czynności
Stawka
1 Otwarcie rachunku
1) bieżącego
5,00 zł
2) pomocniczego i dodatkowego
0,00 zł
2 Prowadzenie rachunku – miesięcznie
1) bieżącego
15,00 zł
2) pomocniczego
5,00 zł
3 Wpłata gotówkowa na rachunki własne (od każdej wpłacanej kwoty)
0,30%, min. 3,00zł
4 Wypłata gotówkowa z rachunków bankowych (od każdej wypłacanej kwoty)
0,30%, min. 3,00zł
5 Przelew w PLN (realizacja):
1) złożony w formie papierowej w Banku:
a) na rachunek prowadzony w Banku
bez opłat
b) na rachunek w innym banku:
- realizowany za pośrednictwem systemu Elixir
4,00 zł
- realizowany za pośrednictwem systemu Express Elixir
6,00 zł
- realizowany za pośrednictwem systemu Sorbnet
30,00 zł
a) na rachunek ZUS lub Urząd Skarbowy
- realizowany za pośrednictwem systemu Elixir
3,50 zł
- realizowany za pośrednictwem systemu Express Elixir
6,00 zł
- realizowany za pośrednictwem systemu Sorbnet
30,00 zł
2) złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
(Internet Banking/Internet Banking dla Firm)
a) na rachunek prowadzony w Banku
bez opłat
b) na rachunek w innym banku:
- realizowany za pośrednictwem systemu Elixir
0,70 zł
- realizowany za pośrednictwem systemu Express Elixir
3,00 zł
- realizowany za pośrednictwem systemu Sorbnet
30,00 zł
6 Za sporządzenie na prośbę klienta dokumentu przelewu
4,00 zł
7 Zlecenie stałe:
1) przyjęcie, odwołanie, aktualizacja - w formie papierowej w Banku
4,00 zł
a) realizacja na rachunek w Banku
bez opłat
b) realizacja na rachunek w innym banku
4,00 zł
2) przyjęcie, odwołanie, aktualizacja – za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
bez opłat
(Internet Banking/Internet Banking dla Firm)
a) realizacja na rachunek w Banku
bez opłat
b) realizacja na rachunek w innym banku
0,70 zł
8 Polecenie zapłaty:
1) klient jako wierzyciel (za każdą dyspozycję)
a) przyjęcie zlecenia wykonania polecenia zapłaty
3,00 zł
b) realizacja polecenia zapłaty
3,50 zł
2) klient jako dłużnik (za każdą dyspozycję):
a) realizacja polecenia zapłaty
3,00 zł
b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty lub aktualizacja zgody na korzy5,00 zł
stanie z polecenia zapłaty
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Lp.
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Wyszczególnienie czynności
c) zawiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku
Sporządzenie historii operacji na jednym rachunku:
1) za każdy miesiąc kalendarzowy
2) za każdy rok kalendarzowy
3) opłata w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją
było dopisanie odsetek
4) odpis sporządzony na zlecenie sądu lub prokuratury
Sporządzenie wyciągu z rachunku bankowego:
Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
Sporządzenie potwierdzenia pojedynczej zrealizowanej dyspozycji złożonej przez klienta
1) jeżeli klient określił datę operacji
2) jeżeli klient nie określił daty operacji
Wydanie książeczki czekowej wg ceny zakupu (nie mniej niż)
Przyjęcie zawiadomienia o utracie czeków i wykonanie zastrzeżenia
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu – opłatę pobiera
się od każdej sprawy egzekucyjnej po wygaśnięciu zajęcia wierzytelności*
Zmiana karty wzorów podpisów (w tym ustanowienie/zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem)
Wysłanie monitu o wystąpieniu niedopuszczalnego ujemnego salda (debetu) na rachunku
Za sporządzenie zaświadczenia:
1) o posiadaniu rachunku i wysokości salda
2) o posiadanym rachunku
Za sporządzenie kopii umowy o prowadzenie rachunku bankowego- za każdy egzemplarz
Opłata za obsługę weksli
1) za przyjęcie weksla do realizacji (każdorazowo)
2) za zgłoszenie weksla do protestu w przypadku niezapłacenia

21 Za likwidację rachunku bankowego:
1) bieżącego
2) pomocniczego

Stawka

3,50 zł

5,00 zł
20,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
10,00 zł
5,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
50,00 zł
100,00zł + opłata notarialna
5,00 zł
bez opłat

* - prowizję za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu, pobiera się jednorazowo zarówno za zrealizowanie tytułu w całości jak również za rozpoczętą realizację
z rachunku posiadacza.

Rozdział IV Rachunki bankowe (jednostki samorządu terytorialnego i instytucje państwowe)
Lp.
Wyszczególnienie czynności
1 Otwarcie rachunku
1) bieżącego
2) pomocniczego i dodatkowego
2 Prowadzenie rachunku – miesięcznie
1) bieżącego
2) pomocniczego
3 Wpłata gotówkowa na rachunki własne (od każdej wpłacanej kwoty)
4 Wypłata gotówkowa z rachunków bankowych (od każdej wypłacanej kwoty)
5 Przelew w PLN (realizacja):
1) złożony w formie papierowej w Banku:
a) na rachunek prowadzony w Banku
b) na rachunek w innym banku:
- realizowany za pośrednictwem systemu Elixir
- realizowany za pośrednictwem systemu Express Elixir
- realizowany za pośrednictwem systemu SORBNET
c) na rachunek ZUS lub Urząd Skarbowy
- realizowany za pośrednictwem systemu Elixir
- realizowany za pośrednictwem systemu Express Elixir
- realizowany za pośrednictwem systemu SORBNET
2) złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
(Internet Banking/Internet Banking dla Firm)
a) na rachunek prowadzony w Banku
b) na rachunek w innym banku:
- realizowany za pośrednictwem systemu Elixir
- realizowany za pośrednictwem systemu Express Elixir
- realizowany za pośrednictwem systemu Sorbnet

Stawka
bez opłat
bez opłat
30,00 zł
20,00 zł
0,30%, min. 3,00zł
0,30%, min. 3,00zł
bez opłat
4,00 zł
6,00 zł
30,00 zł
3,50 zł
6,00 zł
30,00 zł
bez opłat
0,70 zł
3,00 zł
30,00 zł
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Lp.
Wyszczególnienie czynności
6 Za sporządzenie na prośbę klienta dokumentu przelewu
7 Zlecenie stałe:
1) przyjęcie, odwołanie, aktualizacja - w formie papierowej w Banku
a) realizacja na rachunek w Banku
b) realizacja na rachunek w innym banku
2) przyjęcie, odwołanie, aktualizacja – za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
(Internet Banking/Internet Banking dla Firm)
a) realizacja na rachunek w Banku
b) realizacja na rachunek w innym banku
8 Polecenie zapłaty:
1) klient jako wierzyciel (za każdą dyspozycję)
a) przyjęcie zlecenia wykonania polecenia zapłaty
b) realizacja polecenia zapłaty
2) klient jako dłużnik (za każdą dyspozycję):
a) realizacja polecenia zapłaty
b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty lub aktualizacja zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
c) zawiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku
9 Sporządzenie historii operacji na jednym rachunku:
1) za każdy miesiąc kalendarzowy
2) za każdy rok kalendarzowy
3) opłata w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją
było dopisanie odsetek
4) odpis sporządzony na zlecenie sądu lub prokuratury
10 Sporządzenie wyciągu z rachunku bankowego:
11 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
12 Sporządzenie potwierdzenia pojedynczej zrealizowanej dyspozycji złożonej przez klienta
1) jeżeli klient określił datę operacji
2) jeżeli klient nie określił daty operacji
13 Wydanie książeczki czekowej wg ceny zakupu (nie mniej niż)
14 Przyjęcie zawiadomienia o utracie czeków i wykonanie zastrzeżenia
15 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu – opłatę pobiera
się od każdej sprawy egzekucyjnej po wygaśnięciu zajęcia wierzytelności*
16 Zmiana karty wzorów podpisów (w tym ustanowienie/zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem)
17 Wysłanie monitu o wystąpieniu niedopuszczalnego ujemnego salda (debetu) na rachunku
18 Za sporządzenie zaświadczenia:
1) o posiadaniu rachunku i wysokości salda
2) o posiadanym rachunku
19 Za sporządzenie kopii umowy o prowadzenie rachunku bankowego - za każdy egzemplarz
20 Opłata za obsługę weksli
1) za przyjęcie weksla do realizacji (każdorazowo)
2) za zgłoszenie weksla do protestu w przypadku niezapłacenia
21 Za likwidację rachunku bankowego:
1) bieżącego
2) pomocniczego

Stawka

4,00 zł

4,00 zł
bez opłat
4,00 zł
bez opłat
bez opłat
0,70 zł
3,00 zł
3,50 zł
3,00 zł
5,00 zł
3,50 zł
10,00 zł
50,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
10,00 zł
5,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
37,00 zł
20,00 zł
10,00 zł
50,00 zł
100,00zł + opłata notarialna
5,00 zł
bez opłat

* - prowizję za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu, pobiera się jednorazowo zarówno za zrealizowanie tytułu w całości jak również za rozpoczętą realizację
z rachunku posiadacza.

Rozdział V Lokaty terminowe
Lp.
Wyszczególnienie czynności
1 Założenie lokaty
2 Likwidacja lokaty terminowej
3 Ustanowienie/odwołanie/zmiana pełnomocnika do lokaty terminowej
4 Ustanowienie blokady środków na rachunku na zabezpieczenie wierzytelności innych podmiotów niż Bank każdorazowo

Stawka
bez opłat
bez opłat
10,00 zł
100,00 zł

6

Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie – klienci instytucjonalni

Rozdział VI Rachunki walutowe w EUR/USD/GBP
Lp.
Wyszczególnienie czynności
Stawka*
1 Otwarcie rachunku
25,00 zł
2 Prowadzenie rachunku - miesięcznie
20,00 zł
3 Wpłata gotówkowa – każdorazowo od kwoty
0,30% min. 3,00zł
4 Wypłata gotówkowa – każdorazowo od kwoty
0,50% min. 4,50zł
5 Przelew (realizacja) na rachunek prowadzony w Banku w tej samej walucie
bez opłat
6 Realizacja przelewu na rachunek w innym banku w tym w banku Opłata za realizację pobierana jest w wysokości wynikającej z
posiadającym siedzibę poza granicami Polski**
aktualnej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe-waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA.***
7 Za sporządzenie na prośbę klienta dokumentu przelewu
5,00 zł
8 Sporządzenie wyciągu z rachunku bankowego
bez opłat
9 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
10,00 zł
10 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu i stanie rachunku
40,00 zł
11 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku
20,00 zł
12 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu – opłatę pobiera się z
30,00 zł
rachunku dłużnika****
13 Dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
20,00zł
(przyjęcie/odwołanie/zmiana)
14 Zmiana karty wzorów podpisów (w tym ustanowienie/zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem)
10,00 zł
15 Sporządzenie historii operacji na jednym rachunku:
1) za każdy miesiąc kalendarzowy
10,00 zł
2) za każdy rok kalendarzowy
50,00 zł
3) opłata w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopi5,00 zł
sanie odsetek
4) odpis sporządzony na zlecenie sądu lub prokuratury
bez opłat
16 Za sporządzenie odpisu umowy o prowadzenie rachunku bankowego - za każdy egzemplarz
10,00 zł
17 Opłata za obsługę weksli
1) za przyjęcie weksla do realizacji (każdorazowo)
50,00 zł
2) za zgłoszenie weksla do protestu w przypadku niezapłacenia
100,00zł + opłata
notarialna
18 Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę
50,00 zł + VAT
19 Prowizja od złożonego, a niezrealizowanego zapotrzebowania przez klienta na gotówkę w walucie obcej
1,00 %
(od kwoty zapotrzebowania)
20 Likwidacja rachunku
5,00 zł
* - opłata może być pobrana w wysokości równowartości podanej stawki w walucie, w której prowadzony jest rachunek; kurs waluty liczony wg wartości średniej Banku na dzień pobierania opłaty,
**- Bank wyłącznie przyjmuje dyspozycję realizacji przelewu na rachunek w innym banku, dokonuje odpowiedniej blokady środków na poczet realizacji zlecenia zagranicznego natomiast bankiem
realizującym zlecenie jest SGB-Bank SA. dlatego Klient w celu realizacji przelewu ponosi opłaty wskazane w aktualnej Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA.
*** - aktualna Taryfa SGB-Banku S.A. dostępna jest na tablicy ogłoszeń w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku (www.bsrzepin.pl), a także udostępniana klientowi przy wykonywaniu pojedynczych transakcji płatniczych
****- prowizję za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu, pobiera się jednorazowo zarówno za zrealizowanie tytułu w całości jak również za rozpoczętą
realizację z rachunku posiadacza.

Rozdział VII Operacje kasowe
Lp.
Wyszczególnienie czynności
1 Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy:
1) środków do kwoty 1.000,00 zł
2) środków przekraczających kwotę 1.000,00 zł
3) środków do kwoty 1.000,00 zł (realizacja za pośrednictwem systemu Express Elixir)
4) środków przekraczających kwotę 1.000,00 zł
(realizacja za pośrednictwem systemu Express Elixir)
5) środków przekazywanych za pośrednictwem systemu SORBNET
2
3
4
5
6

Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki ZUS lub Urząd Skarbowy
Dokonanie wypłaty w PLN z konta „Uznania do wyjaśnienia” (od kwoty wypłacanej)
Skup i sprzedaż walut (wyłącznie banknoty)
Wymiana bilonu – wyłącznie PLN (od wymienianej kwoty)
Wpłata środków na tzw. „doładowanie telefonu komórkowego”

Stawka
5,00 zł
0,50% od wpłacanej kwoty
8,00 zł
0,50% od wpłacanej kwoty,
nie mniej niż 8,00zł
0,02% od wpłacanej kwoty,
nie mniej niż 30,00 zł
10,00 zł
0,50% min. 3,00zł
bez opłat
0,50% min. 3,00zł
1,00 zł
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Rozdział VIII Pozostałe prowizje i opłaty
Lp
Wyszczególnienie czynności
1 Usługa bankowości elektronicznej:
1) Internet Banking
2) Internet Banking dla Firm
2 Powiadamianie SMS (przesyłanie informacji poprzez telefon komórkowy)
1) pakiet pierwszych 5 SMS
2) za każdy następny SMS
3 Usługa SMS-Banking – przesyłanie haseł jednorazowych wykorzystywanych do silnego
uwierzytelnienia lub do autoryzacji zleceń płatniczych składanych za pośrednictwem usługi
bankowości elektronicznej
4 Wydanie tokenu wykorzystywanego do silnego uwierzytelnienia i/lub do autoryzacji zleceń
płatniczych składanych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej
5 Udostępnienie aplikacji „Portfel SGB” – umożliwiającej dostęp do informacji dot. płatności
dokonywanych kartą za pośrednictwem urządzenia mobilnego, dokonywanie płatności za
pomocą zaimplementowanej w aplikacji karty oraz za pomocą instrumentu płatniczego
BLIK
6 Udostępnienie aplikacji „Nasz Bank” – aplikacja jest rozszerzeniem bankowości elektronicznej (Internet Banking, Internet Banking dla Firm) umożliwiającym dostęp do usług
banku na urządzeniach mobilnych typu smartfon, tablet, włącznie z funkcją autoryzacji
transakcji bankowych realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Rozdział IX Karty płatnicze (debetowe)
Lp.
Wyszczególnienie czynności

8
9

10
11
12
13
14

5) w bankomatach za granicą
(na terenie państwa nienależącego do EOG1)
6) w bankomatach za granicą
(na terenie państwa należącego do EOG1)
7) w ramach usługi cash back za każdą wypłatę
Wydanie /przesłanie do klienta numeru PIN
1) pierwszego nr PIN
2) każdego kolejnego nr PIN
Zmiana PIN:
1) realizowana poprzez wniosek złożony w formie papierowej w Banku
2) realizowana przy użyciu bankomatu SGB
3) realizowana przy użyciu innego bankomatu niż wskazany w pkt 2
Ekspresowa wysyłka karty/duplikatu karty
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Ekspresowa wysyłka numeru PIN
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Miesięczne zestawienie transakcji realizowanych kartą - przesyłanych do
klienta (opłata miesięczna)
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach – każde sprawdzenie

5,00 zł
35,00 zł
bez opłat
0,20 zł
bez opłat
130,00 zł
bez opłat

bez opłat

Stawka
MasterCard
Business

1 Wydanie karty:
1) pierwszej
2) kolejnej
2 Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej
3 Wznowienie karty
4 Zastrzeżenie karty
5 Użytkowanie karty (opłata miesięczna)
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne):
7 Opłata za wypłatę gotówki: (od wypłacanej kwoty)
1) w bankomatach banków SGB oraz Banku Polskiej Spółdzielczości SA.
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach obcych w kraju
(innych niż wskazane w pkt.1)
4) w kasach obcych w kraju – od wypłacanej kwoty

Stawka

VISA Business
Electron

Visa Business
Elektron payWave

30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
25,00 zł
bez opłat
3,00 zł
5,00 zł

30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
25,00 zł
bez opłat
3,00 zł
5,00 zł

25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
bez opłat
2,00 zł
5,00 zł

bez opłat
4,50 zł
3,00%,
min. 3,50zł
3,00%,
min. 4,50 zł
3,00%,
min. 4,50 zł
3,00%,
min. 3,50zł
1,30 zł

bez opłat
4,50 zł
3,00%,
min. 3,50 zł
3,00%
min. 4,50 zł
3,00%,
min. 4,50 zł
3,00%,
min. 3,50zł
0,60 zł

bez opłat
1,50 zł
2,00%,
min. 5,00 zł
3,00%,
min. 10,00 zł
3,00%,
min. 10,00 zł
2,00%,
min. 5,00 zł
bez opłat

bez opłat
7,00 zł

bez opłat
7,00 zł

bez opłat
6,00 zł

3,00 zł
4,50 zł
7,00 zł
45,00 zł

3,00 zł
4,50 zł
7,00 zł
45,00 zł

3,00 zł
3,50 zł
7,00 zł
45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

(karta zbliżeniowa)
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Wyszczególnienie czynności
1) banków SGB
2) innych niż wskazane w pkt.1
15 Transakcje bezgotówkowe
16 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż EUR
(od pobranej kwoty)

Lp.

1

bez opłat
1,00 zł
bez opłat
bez opłat

Stawka
bez opłat
1,00 zł
bez opłat
3,00 %

- państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym (EOG);

Rozdział IXa Karty płatnicze (przedpłacone)
Lp.
Wyszczególnienie czynności
1
2
4
5
6
7

8
12
13
14
15
16

1

bez opłat
1,00 zł
bez opłat
3,00 %

Wydanie karty:
Wydanie duplikatu karty
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty (opłata miesięczna):
Zmiana parametrów (limity transakcyjne):
Opłata za wypłatę gotówki: (od wypłacanej kwoty)
1) w bankomatach banków SGB oraz Banku Polskiej Spółdzielczości SA.
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach obcych w kraju, innych niż wskazane w pkt.1)
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2)
5) w bankomatach za granicą
(na terenie państwa nienależącego do EOG1)
6) w bankomatach za granicą
(na terenie państwa należącego do EOG1)
7) w ramach usługi cash back (za każdą wypłatę)
Zmiana PIN:
1) realizowana przy użyciu bankomatu banku grupy SGB
2) realizowana przy użyciu innego bankomatu niż wskazany w pkt 1
Miesięczne zestawienie transakcji realizowanych kartą - przesyłanych do klienta (opłata miesięczna)
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
1) banków SGB
2) innych niż wskazane w pkt.1
Transakcje bezgotówkowe
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż EUR (od pobranej kwoty)

Stawka
MasterCard
30,00 zł
30,00 zł
bez opłat
3,00 zł
5,00 zł
bez opłat
1,50 zł
2,00 zł
3,00%, min. 4,50 zł
3,00%, min. 4,50 zł
2,00 zł
1,30 zł
4,50 zł
7,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
bez opłat
1,00 zł
bez opłat
bez opłat

- państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym (EOG);

Rozdział IXb Karty walutowe – karty płatnicze wydawane do rachunku rozliczeniowego w walucie EUR/USD/GBP
Lp
Wyszczególnienie czynności
Stawka
Mastercard
z funkcją zbliżeniową
1 Wydanie karty*
30,00 zł
2 Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej*
30,00 zł
3 Wznowienie karty*
30,00 zł
4 Zastrzeżenie karty
bez opłat
5 Użytkowanie karty (opłata miesięczna)*
5,00 zł
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne)*
5,00 zł
7 Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB) oraz Banku
bez opłat
Polskiej Spółdzielczości
2) w kasach banków SGB
odpowiednio**: 1,00 EUR/ 1,00 USD / 1,00 GBP
3) w bankomatach w Polsce, innych niż wskazane w pkt 1
odpowiednio**: 1,50 EUR/ 2,00 USD / 1,00 GBP
4) w kasach banków w Polsce, innych niż wskazane w pkt 2
3,00% od pobieranej kwoty
min. odpowiednio**: 1,50 EUR/2,00 USD /1,00 GBP
5) za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG1))
3,00% od pobieranej kwoty
min. odpowiednio**: 1,50 EUR/ 2,00 USD /1,00 GBP
8 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
odpowiednio**: 1,50 EUR/ 2,00 USD / 1,00 GBP
płatności gotówkowych
(na terytorium innego państwa członkowskiego EOG1)
9 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
odpowiednio**: 0,50 EUR/ 0,50 USD / 0,50 GBP
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Lp

Wyszczególnienie czynności

Stawka
Mastercard
z funkcją zbliżeniową

10 Transakcje bezgotówkowe
bez opłat
11 Wydanie PIN (pierwszego i każdego kolejnego)*:
3,50 zł
12 Zmiana PIN:
1) realizowana przy użyciu bankomatu SGB
odpowiednio**: 1,00 EUR/ 1,00 USD / 1,00 GBP
2) realizowana przy użyciu innego bankomatu niż wskazany w pkt 1
odpowiednio**: 1,50 EUR/ 2,00 USD / 1,00 GBP
13 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – przesyłane do klienta – opłata miesięczna
1)przesyłane do klienta w formie papierowej – za pośrednictwem tra3,00 zł
dycyjnej poczty
2) przesyłane do klienta w formie elektronicznej – na adres poczty
bez opłat
e-mail
14 Sprawdzenie salda rachunku w bankomacie (za każde sprawdzenie):
1) w bankomacie SGB
odpowiednio**: 0,25 EUR/ 0,30 USD / 0,20 GBP
2) w innym bankomacie niż wymieniony w pkt 1
odpowiednio**: 1,00 EUR/ 1,00 USD / 1,00 GBP

* - opłata pobierana w wysokości równowartości podanej stawki w walucie, w której prowadzony jest rachunek; kurs waluty liczony wg wartości średniej Banku na dzień pobierania opłaty,
** - waluta w jakiej pobierana jest opłata, przypisana jest do waluty w jakiej prowadzony jest rachunek,
1
- państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG);

Rozdział X Karty Charge ( karta wypukła - akceptowana również w imprinterach)
Lp.
Wyszczególnienie czynności
1 Wydanie karty:
1) pierwszej
2) kolejnej
2 Wydanie nowej karty w miejsce:
1) uszkodzonej
2) utraconej
3 Wznowienie karty
4 Zastrzeżenie karty
5 Użytkowanie karty
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne):
7 Opłata za wypłatę gotówki: (od wypłacanej kwoty)
1) w bankomatach banków SGB oraz Banku Polskiej Spółdzielczości
2) w kasach banków SGB
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 państwa nienależącego do EOG1)
6) w bankomatach za granicą
(na terenie państwa należącego do EOG1)
8 Wydanie /przesłanie do klienta numeru PIN
1) pierwszego nr PIN
2) nowego nr PIN
9 Zmiana PIN:
1) realizowana poprzez wniosek złożony w formie papierowej w Banku
2) realizowana przy użyciu bankomatu SGB
3) realizowana przy użyciu innego bankomatu niż wskazany w pkt 2
10 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za
każdą przesyłkę
11 Miesięczne zestawienie transakcji realizowanych kartą - przesyłanych do klienta (opłata
miesięczna)
12 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
13 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach – każde sprawdzenie
1) banków SGB
2) innych niż wskazane w pkt.1
14 Transakcje bezgotówkowe
15 Przekroczenie limitu transakcyjnego (naliczana od kwoty przekroczenia)
16 Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki (mie-

Stawka
MasterCard
MasterCard
Business
Business Gold
100,00 zł
100,00 zł

300,00 zł
300,00 zł

20,00 zł
20,00 zł
100,00 zł
bez opłat
bez opłat
10,00 zł

40,00 zł
40,00 zł
300,00 zł
bez opłat
bez opłat
10,00 zł

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

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

3% min 3,50 zł

3% min 3,50 zł

3,50 zł
6,00 zł

3,50 zł
6,00 zł

4,50 zł
4,50 zł
7,00 zł
45,00 zł

4,50 zł
4,50 zł
7,00 zł
45,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat
1,00 zł
bez opłat
5,00 %
1,00 %

bez opłat
1,00 zł
bez opłat
5,00 %
1,00 %
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Wyszczególnienie czynności
sięcznie, naliczana od kwot transakcji wykonywanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym)
17 Niezapewnienie środków na rachunku rozliczeniowym w dniu rozliczenia transakcji i
prowizji z poprzedniego cyklu rozliczeniowego
18 Opłata za wysłanie monitu lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę

Lp.

1

Stawka
100,00 zł

100,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

- państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym (EOG);

Rozdział XI Kredyty
Lp.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23

Opłaty i prowizje odnoszące się do wszystkich produktów kredytowych
Wyszczególnienie czynności
Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt/gwarancję/poręczenie:
1) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od
500,00zł do 3.000,00zł
2) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od 3.100,00zł do 8.000,00zł
3) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od 8.100,00zł do 12.000,00zł
4) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od 12.100,00zł do 20.000,00zł
5) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od 20.100,00zł do 40.000,00zł
6) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od 40.100,00zł do 70.000,00zł
7) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od 70.100,00zł do 100.000,00zł
8) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od 100.100,00zł do 200.000,00zł
9) gdy wnioskowana kwota kredytu przekracza 200.100,00zł
Prowizja przygotowawcza – za przyznanie kredytu, liczona od kwoty przyznanego kredytu - pobierana
jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu
( z zastrzeżeniem prowizji niżej wymienionych - przypisanych do konkretnego rodzaju kredytu )
Prowizja od udzielonej gwarancji/poręczenia (od kwoty gwarantowanej/poręczonej- pobierana rocznie)
Za zmianę warunków umowy polegającej na prolongacie spłaty kredytu/pożyczki – opłata liczona od
prolongowanej kwoty
Za zmianę warunków umowy z wyłączeniem prolongaty – opłata liczona od pozostałej do spłaty kwoty
kredytu
Za zmianę warunków umowy gwarancji/poręczenia
Prowizja za ugodę bankową (liczona od kwoty zobowiązania pozostałego do spłaty)
Wydanie opinii bankowej o kredytobiorcy, pożyczkobiorcy lub poręczycielu – za każdy egzemplarz
Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów/pożyczek
Wydanie zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik
Wydanie odpisu umowy kredytu/pożyczki lub aneksu do umowy/pożyczki – za każdy egzemplarz
Wydanie oceny ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) na wniosek klienta
Wydanie historii przebiegu spłat kapitału i odsetek od jednego kredytu za jeden rok kalendarzowy lub
okres krótszy
Wydanie promesy o udzieleniu kredytu/pożyczki/gwarancji lub poręczenia
Przygotowanie dokumentacji (wniosek, oświadczenia) na podstawie której:
1) dokonywany będzie wpis hipoteki do księgi wieczystej, jako zabezpieczenie zaciągniętego w Banku
kredytu ( prowizja nie uwzględnia opłaty sądowej)
2) dokonywany będzie wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów, jako zabezpieczenie zaciągniętego w Banku kredytu ( prowizja nie uwzględnia opłaty sądowej)
Opłata za każde sporządzenie i wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty do dłużnika w związku z
wystąpieniem zaległości w spłatach zobowiązania kredytowego (opłata obciąża kredytobiorcę również za
monity kierowane do dłużnika solidarnego – poręczyciela, dłużnika rzeczowego) – w przypadkach określonych w umowie
Opłata za każde sporządzenie i wysłanie monitu dotyczącego nie dostarczenia wymaganych dokumentów
Za sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego po bezskutecznym wezwaniu
skierowanym do kredytobiorcy – w przypadku wskazanym w umowie
Za sporządzenie zezwolenia na wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego
Za zezwolenie na bezciężarowe odłączenie działki
Za zezwolenie umożliwiające wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość, która jest jedną z kilku
nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności Banku (dotyczy hipoteki łącznej)
Za odpowiedź na zapytanie o klienta pobierana od innych banków
Za inspekcję u kredytobiorcy związaną z ustaleniem prawidłowości wykorzystania kredytu/transzy kredytu

Stawka
25,00 zł
40,00 zł
80,00 zł
110,00 zł
140,00 zł
200,00 zł
270,00 zł
370,00 zł
470,00 zł
2-5%
2-5%
1-5%,
min.100,00zł
0,25%
min. 100,00zł
50,00 zł
0,20%,
min. 50,00zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
40,00 zł
200,00 zł
100,00 zł + VAT
100,00 zł + VAT
15,00 zł

15,00 zł
na podstawie rachunku/faktury
bez opłat
100,00 zł
100,00 zł
30,00 zł
40,00 zł
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Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie – klienci instytucjonalni

Lp.
1

1

1

Opłaty i prowizje odnoszące się do wszystkich produktów kredytowych
Wyszczególnienie czynności
Stawka
Prowizje dotyczące kredytu Unijnego SGB
Prowizja przygotowawcza – za przyznanie kredytu (liczona od kwoty przyznanego kredytu - pobierana
2,00%
jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu)
Prowizje dotyczące kredytu preferencyjnego z dopłatami z ARiMR
Prowizja przygotowawcza – za przyznanie kredytu (liczona od kwoty przyznanego kredytu maksymalnie 2,00%
pobierana jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu)
(liczona łącznie z opłatą za
rozpatrzenie wniosku )
Prowizje dotyczące kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych
Prowizja przygotowawcza – za przyznanie kredytu/pożyczki (liczona od kwoty przyznanego
maksymalnie 5,00%
kredytu - pobierana jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu)
( liczona łącznie z opłatą za
rozpatrzenia wniosku)

Rozdział XII Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych
Lp.
Wyszczególnienie czynności
1 Opłata miesięczna za przechowywanie w depozycie bankowym, na prośbę klienta:
1) książeczki oszczędnościowej lub bonu oszczędnościowego ( za każdy zdeponowany dokument)
2) innych papierów wartościowych ( za każdy zdeponowany dokument)
3) duplikatów kluczy zdeponowanych przez posiadacza rachunku bankowego
Rozdział XIII Inne opłaty
Lp.
Wyszczególnienie czynności
1 Opłata jednorazowa za:
1) wykonanie na prośbę klienta kserokopii 1 strony dokumentu
2) nadanie na prośbę klienta jednej strony faksem
2 Opłata za wypożyczenie portfela i klucza do wrzutni

Stawka
12,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
Stawka

1,00 zł + VAT
5,00 zł + VAT
W wysokości równej cenie zakupu portfela i dorobienia
klucza (brutto) podwyższonej o 20% + VAT

3 Opłata za wypożyczenie woreczka do monet ( wg rozmiaru)
1) 140mm x 200mm
5,00 zł + VAT
2) 180mm x 325mm
6,00 zł + VAT
3) 350mm x 500mm
15,00 zł + VAT
4) 500mm x 800mm
200,00 zł + VAT
4 Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych organom i instytucjom,
25,00 zł + VAT
o których mowa w art. 105b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
- tekst jednolity powyższej Taryfy … został wprowadzony z dniem 15 grudnia 2019 r. - Uchwałą nr 100/2019 Zarządu BS w Rzepinie z
dnia 06 grudnia 2019 r.
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