Załącznik do Uchwały nr 59/2020
Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

KLIENCI INDYWIDUALNI

Rzepin, sierpień 2020 r.

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

Rozdział I Postanowienia ogólne
Bank Spółdzielczy w Rzepinie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe od klientów indywidualnych (konsumentów) w złotych zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji - Bank Spółdzielczy
w Rzepinie – klienci indywidualni”.
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 rachunku, usługi bankowości elektronicznej (Internet Banking), usługę Powiadamianie SMS, użytkowanie karty,
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, oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
8. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są odpowiednio: dla kart płatniczych w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych, dla kart kredytowych w Regulaminie funkcjonowania kart kredytowych wydanych klientom indywidualnym.
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. Osoby powyżej 80 roku życia, pracownicy w tym emerytowani pracownicy Banku, pracownicy instytucji finansowych - posiadający w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy zwolnieni są z
wszelkich opłat i prowizji. Zwolnieniu nie podlegają prowizje i opłaty od przelewów walutowych, opłaty za transakcje przeprowadzane kartami: debetowymi, kredytowymi. Prowizje za udzielenie
kredytu wynoszą 0,1% nie mniej niż 10,00zł.
14. Bank mając na uwadze jeden lub kilka z niżej wymienionych czynników:
1) pozyskanie nowego klienta,
2) współpracę z dotychczasowym klientem,
3) ofertę innych banków,
4) poziom ryzyka kredytowego,
5) kwotę kredytu,
6) 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.
1.
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Rozdział II Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)
Lp.

Wyszczególnienie czynności
Pakiet
„Młodzieżowy”*

1
2
3
4
5

Prowadzenie rachunku – miesięcznie
Prowadzenie rachunku – miesięcznie (osobom otrzymującym wyłącznie zasiłek rodzinny i/lub zasiłek
dla bezrobotnych)
Wpłata gotówkowa
Wypłata gotówkowa
Polecenie przelewu (realizacja):
1) złożone w formie papierowej w Banku:
a) na rachunek własny klienta prowadzony w Banku
(rachunek, któremu przypisane jest to samo modulo)
b) na rachunek prowadzony w Banku z wyłączeniem rachunków własnych klienta

c) na rachunek w innym banku
- za pośrednictwem systemu Elixir
- za pośrednictwem systemu Experss Elixir
- za pośrednictwem systemu Sorbnet
d) na rachunek ZUS i Urząd Skarbowy
- za pośrednictwem systemu Elixir
- za pośrednictwem systemu Experss Elixir
- za pośrednictwem systemu Sorbnet
2) złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Internet Banking)
a) na rachunek prowadzony w Banku
b) na rachunek w innym banku
- za pośrednictwem systemu Elixir

6
7

- za pośrednictwem systemu płatności natychmiastowych Express Elixir
- za pośrednictwem systemu Sorbnet
Za sporządzenie dokumentu przelewu na zlecenie klienta
Zlecenie stałe:
1) przedłożone w formie papierowej

0,00 zł
-

Stawka
Pakiet
Pakiet
„Dopasowany
„Konto za
do Potrzeb”
złotówkę”**
10,00 zł
1,00 zł
bez opłat
bez opłat

Podstawowy
rachunek
płatniczy
0,00 zł
0,00 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,50 zł

1,00 zł

5 dyspozycji w miesiącu bez opłat każda
kolejna 1,00 zł1

bez opłat

4,20 zł

3,50 zł

1,00 zł
30,00 zł

8,00 zł
36,00 zł

6,00 zł
30,00 zł

5 dyspozycji w miesiącu bez opłat każda
kolejna 3,50 zł1
6,00 zł
30,00 zł

bez opłat

4,20 zł

3,50 zł

1,00 zł
30,00 zł

8,00 zł
36,00 zł

6,00 zł
30,00 zł

5 dyspozycji w miesiącu bez opłat każda
kolejna 3,50 zł1
6,00 zł
30,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,70 zł

0,70 zł

1,00 zł
30,00 zł
2,00 zł

4,00 zł
36,00 zł
2,00 zł

3,00 zł
30,00 zł
2,00 zł

5 dyspozycji w miesiącu bez opłat każda
kolejna 0,70 zł1
3,00 zł
30,00 zł
2,00 zł
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Lp.

Wyszczególnienie czynności
Pakiet
„Młodzieżowy”*

a) przyjęcie zlecenia
b) realizacja na rachunek w Banku
c) realizacja na rachunek w innym banku
d) aktualizacja (zmiana kwoty, terminu realizacji)
e) odwołanie zlecenia
2) przedłożone w Banku za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Internet Banking):
a) przyjęcie zlecenia
b) realizacja na rachunek w Banku
c) realizacja na rachunek w innym banku
d) aktualizacja (zmiana kwoty, zmiana terminu realizacji)
e) odwołanie zlecenia
8 Polecenie zapłaty:
1) ustanowienie polecenia zapłaty
2) realizacja polecenia zapłaty
3) zawiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z powodu braku środków na rachunku dłużnika
4) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
9 Wydanie książeczki czekowej wg ceny zakupu (nie mniej niż)
10 Wydanie 1 blankietu czekowego
11 Za przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych lub książeczki czekowej
12 Za sporządzenie wyciągu z rachunku
1) 1) wyciąg generowany raz w miesiącu - na koniec miesiąca
2) wyciąg generowany po każdej zmianie salda
a) odbierany osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika
b) przesyłany w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny

bez opłat
bez opłat
3,00 zł
bez opłat
bez opłat

Stawka
Pakiet
Pakiet
„Dopasowany
„Konto za
do Potrzeb”
złotówkę”**
5,00
bez opłat
bez opłat
bez opłat
3,00 zł
3,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

Podstawowy
rachunek
płatniczy
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
0,70 zł
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
0,70 zł
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
0,70 zł
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
3,50 zł
3,50 zł

5,00 zł
3,50 zł
5,00 zł

3,00 zł
3,50 zł
3,50 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat

3,00 zł

5,00 zł

3,00 zł

bez opłat

-

5,00 zł
1,50 zł
50,00 zł

5,00 zł
1,50 zł
30,00 zł

5,00 zł
1,50 zł
30,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,00 zł

5,00 zł

1,00 zł

1,00 zł
5,00 zł

plus opłata w wysokości równej stawce, jaką Poczta Polska SA. pobiera za doręczenie standardowego listu

13

14
15

16

c) przesyłany w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej
Sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku
1) obejmujący okres 1-go miesiąca kalendarzowego
2) obejmujący okres 1-go roku kalendarzowego
Sporządzenie potwierdzenia pojedynczej zrealizowanej dyspozycji złożonej przez klienta:
Sporządzenie historii operacji z rachunku:
1) za każdą rozpoczętą stronę wydruku
2) odpis sporządzony na zlecenie sądu lub prokuratury
Wydanie opinii bankowej lub zaświadczenia o posiadaniu rachunku lub posiadaniu i stanie rachunku

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

5,00 zł
25,00 zł
20,00 zł

5,00 zł
25,00 zł
20,00 zł

5,00 zł
25,00 zł
20,00 zł

5,00 zł
25,00 zł
20,00 zł

1,00 zł
bez opłat
10,00 zł

5,00 zł
bez opłat
50,00 zł

1,00 zł
bez opłat
10,00 zł

1,00 zł
bez opłat
10,00 zł
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Lp.

Wyszczególnienie czynności
Pakiet
„Młodzieżowy”*

17
18
19

20
21

22

Dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
(przyjęcie/odwołanie/zmiana)
Ustanowienie/odwołanie/zmiana pełnomocnika do rachunku (za każdą czynność)
Opłata za obsługę weksli
1) za przyjęcie weksla do realizacji (każdorazowo)
2) za zgłoszenie weksla do protestu w przypadku niezapłacenia
Za realizację wypłaty na podstawie prawomocnego postanowienia/aktu związanego ze spadkobraniem
(opłata pobierania od każdego uczestnika spadkobrania)
Likwidacja ROR
1) po upływie 30 dni od dnia otwarcia rachunku
2) przed upływem 30 dni od dnia otwarcia rachunku
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

bez opłat
bez opłat
50,00 zł
15,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

Stawka
Pakiet
Pakiet
„Dopasowany
„Konto za
do Potrzeb”
złotówkę”**
20,00 zł
20,00 zł
5,00 zł

Podstawowy
rachunek
płatniczy
bez opłat

5,00 zł

bez opłat

50,00 zł
50,00 zł
100,00zł + opłata notarialna
15,00 zł
15,00 zł

50,00 zł

bez opłat
10,00 zł
bez opłat

bez opłat

bez opłat
1,00 zł
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

- do limitu 5 bezpłatnych dyspozycji polecenia przelewu w miesiącu kalendarzowym sumuje się czynności, o których mowa w ust. 5 pkt 1) lit. b, ust. 5 pkt 1) lit. c) tiret 1, ust. 5 pkt 1) lit. d) tiret 1, ust. 5 pkt 2) lit. b tiret 1;
*– rachunek otwierany osobom w wieku od 13 -30 lat,
** - pakiet wycofany z oferty Banku (opłaty dotyczą wyłącznie aktywnych rachunków, objętych tym pakietem, otwartych przed 17 sierpnia 2020r.)
1

Rozdział III Rachunek oszczędnościowy
Lp.
1
2
3
4

5

6

7
8
9

Wyszczególnienie czynności
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłata gotówkowa
Wypłata gotówkowa:
1) pierwsza dyspozycja złożona w danym miesiącu kalendarzowym
2) druga i każda kolejna dyspozycja złożona w danym miesiącu kalendarzowym
Przelew (realizacja) na rachunek w Banku:
1) pierwsza dyspozycja złożona w jednym miesiącu kalendarzowym
2) druga i każda kolejna dyspozycja złożona w jednym miesiącu kalendarzowym
Przelew (realizacja) na rachunek w innym banku:
1) pierwsza dyspozycja złożona w jednym miesiącu kalendarzowym
2) druga i każda kolejna dyspozycja złożona w jednym miesiącu kalendarzowym:
a) za pośrednictwem systemu ELIXIR
b) za pośrednictwem systemu Express Elixir
c) za pośrednictwem systemu SORBNET
Za sporządzenie dokumentu przelewu na zlecenie klienta
Dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (przyjęcie/odwołanie/zmiana- za każdą czynność)
Ustanowienie/odwołanie/zmiana pełnomocnika do rachunku (za każdą czynność)

Stawka
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
10,00 zł
bez opłat
10,00 zł
bez opłat
10,00 zł
12,00 zł
36,00 zł
2,00 zł
20,00 zł
5,00 zł

5

Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie – klienci indywidualni
Lp.
10

Wyszczególnienie czynności
Sporządzenie wyciągu z rachunku
1) wyciąg generowany raz w miesiącu - na koniec miesiąca
2) po każdej zmianie salda
a) odbierane osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika
b) przesyłane w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny

Stawka
bez opłat
5,00 zł
5,00 zł
plus opłata w wysokości równej stawce, jaką Poczta Polska SA. pobiera za doręczenie standardowego listu

11

12

13
14
15

16
17

c) przesyłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej
Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
1) obejmujący okres 1-go miesiąca kalendarzowego
2) obejmujący okres 1-go roku kalendarzowego
Sporządzenie historii operacji na rachunku:
1) za każdą rozpoczętą stronę wydruku
2) odpis sporządzony na zlecenie sądu lub prokuratury
Sporządzenie potwierdzenia pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta
Wydanie opinii bankowej lub zaświadczenia o posiadaniu rachunku lub posiadaniu i stanie rachunku
Opłata za obsługę weksli
1) za przyjęcie weksla do realizacji (każdorazowo)
2) za zgłoszenie weksla do protestu w przypadku niezapłacenia
Za realizację wypłaty na podstawie prawomocnego postanowienia/aktu związanego ze spadkobraniem (opłata pobierania od każdego uczestnika
spadkobrania)
Likwidacja rachunku
1) po upływie 30 dni od dnia otwarcia rachunku
2) przed upływem 30 dni od dnia otwarcia rachunku

1,00 zł
5,00 zł
25,00 zł
5,00 zł
bez opłat
20,00 zł
20,00 zł
50,00 zł
100,00 zł + opłata notarialna
15,00 zł
bez opłat
10,00 zł

Rozdział IV Książeczki oszczędnościowe a’vista** i terminowe lokaty oszczędnościowe
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Wyszczególnienie czynności
Wpłata gotówkowa na: oszczędnościową książeczkę a' vista lub terminową lokatę oszczędnościową
Wypłata gotówkowa z: oszczędnościowej książeczki a' vista lub terminowej lokaty oszczędnościowej
Likwidacja oszczędnościowej książeczki a' vista*
Likwidacja wkładu terminowej lokaty oszczędnościowej
Realizacja jednorazowych i stałych zleceń z książeczek oszczędnościowych
Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce utraconej
Umorzenie utraconej książeczki
Ustanowienie/odwołanie/zmiana pełnomocnika do oszczędnościowej książeczki a' vista lub terminowej lokaty oszczędnościowej
Dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (przyjęcie/odwołanie/zmiana)
Za realizację wypłaty na podstawie prawomocnego postanowienia/aktu związanego ze spadkobraniem (opłata pobierania od każdego uczestnika
spadkobrania)
Ustanowienie na wniosek klienta blokady środków na rachunku na zabezpieczenie wierzytelności innych podmiotów niż Bank - każdorazowo

Stawka
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
bez opłat
20,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
10,00 zł

* - przy likwidacji książeczek a’ vista w przypadku, gdy stan oszczędności jest mniejszy od prowizji za likwidację wówczas opłata jest równa stanowi oszczędności.
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** - Bank wycofał produkt z oferty, wskazane opłaty dotyczą umów o prowadzenie rachunku a’vista zawartych przed 01 lipca 2018r.

Rozdział V Rachunki walutowe w EUR/USD/GBP
Lp.
1
2

3
4
5

6

7
8
9

Wyszczególnienie czynności
Stawka*
Otwarcie rachunku
bez opłat
Prowadzenie rachunku - miesięcznie
1) w przypadku klienta, który nie posiada w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN
10,00 zł
2) w przypadku klienta, który jest posiadaczem w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN
1,50 zł
Wpłata gotówkowa
bez opłat
Wypłata gotówkowa
bez opłat
Przelew (realizacja):
1) na rachunek własny klienta prowadzony w Banku w tej samej walucie (którym przypisane jest to samo modulo)
bez opłat
2) na rachunek prowadzony w Banku w tej samej walucie z wyłączeniem rachunków własnych klienta
2,00 zł
Przelew na rachunek w innym banku, w tym w banku posiadającym siedzibę poza granicami Polski**:
Opłata za realizację pobierana jest w wysokości wynikającej z aktualnej
Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA.***
Za sporządzenie dokumentu przelewu na zlecenie klienta
5,00 zł
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub posiadaniu i stanie rachunku
20,00 zł
Sporządzenie wyciągu z rachunku
1) wyciąg generowany raz w miesiącu - na koniec miesiąca
bez opłat
2) po każdej zmianie salda
a) odbierane osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika
5,00 zł
b) przesyłane w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny
5,00 zł
plus opłata w wysokości równej stawce, jaką Poczta Polska SA. pobiera za doręczenie standardowego listu

10

11

12
13
14

15
16
17

c) przesyłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej
Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego
1) obejmujący okres 1-go miesiąca kalendarzowego
2) obejmujący okres 1-go roku kalendarzowego
Sporządzenie historii operacji na rachunku:
1) za każdą rozpoczętą stronę wydruku
2) odpis sporządzony na zlecenie sądu lub prokuratury
Sporządzenie potwierdzenia pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta
Dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (przyjęcie/odwołanie/zmiana-za każdą czynność)
Opłata za obsługę weksli
1) za przyjęcie weksla do realizacji (każdorazowo)
2) za zgłoszenie weksla do protestu w przypadku niezapłacenia
Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę
Ustanowienie/odwołanie/zmiana pełnomocnika do rachunku (za każdą czynność)
Za realizację wypłaty na podstawie prawomocnego postanowienia/aktu związanego ze spadkobraniem (opłata pobierania od każdego uczestnika

1,00 zł
5,00 zł
25,00 zł
5,00 zł
bez opłat
20,00 zł
20,00 zł
50,00 zł
100,00zł + opłata notarialna
50,00 zł
5,00 zł
15,00 zł
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Wyszczególnienie czynności

Lp.
18

spadkobrania)
Likwidacja rachunku

Stawka*
bez opłat

* - 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 też Klient za realizację przelewu ponosi opłatę wskazaną w aktualnej Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA.
*** - Aktualna Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne obowiązująca w 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

Rozdział VI Operacje kasowe
Realizowane we wszystkich placówkach Banku z wyjątkiem Oddziału w Gubinie i Punktu Kasowego w Gubinie
Lp.
1

2
3
4
5
6

7
8

Wyszczególnienie czynności
Stawka
Wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy (z zastrzeżeniem punktów 2 i 3)
(opłata nie obejmuje wpłat na rzecz klientów, z którymi Bank zawarł umowę określającą indywidualne warunki dotyczące wpłat gotówkowych)
1) realizacja za pośrednictwem systemu Elixir
0,50% od wpłacanej kwoty, nie mniej niż 5,00 zł
2) realizacja za pośrednictwem systemu płatności natychmiastowych - Express Elixir
1,00% od wpłacanej kwoty, nie mniej niż 10,00 zł
3) realizacja za pośrednictwem systemu SORBNET
0,50% od wpłacanej kwoty, nie mniej niż 36,00 zł
Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki ZUS lub Urząd Skarbowy
10,00 zł
Wpłata gotówkowa w PLN dokonywana w celu uregulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stałyc
3,00 zł
Dokonanie wypłaty w PLN z konta „Uznania do wyjaśnienia”
0,50% od wypłacanej kwoty, nie mniej niż 10,00 zł
Skup i sprzedaż walut (wyłącznie banknoty)
bez opłat
Czynności realizowane bilonem (wyłącznie PLN)
1) wymiana bilonu
2,00% od wymienianej kwoty, nie mniej niż 20,00 zł + VAT
2) opłata za wpłatę dokonaną bilonem w ilości pow. 50 szt.
0,50% od wpłacanej kwoty
Wpłata środków na tzw. „doładowanie telefonu komórkowego”
1,00 zł
Opłata za sporządzenie/wypełnienie na życzenie klienta, kasowego dowodu wpłaty lub kasowego dokumentu przelewu
5,00 zł
(nie dotyczy wpłat kasowych dokonywanych na rachunki osób fizycznych, gdy osobą wpłacającą jest właściciel/współwłaściciel rachunku)

Realizowane w Oddziale w Gubinie i Punkcie Kasowym w Gubinie
Lp.
1

2
3

Wyszczególnienie czynności
Stawka
Wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy (z zastrzeżeniem punktów od 2 do 7)
(opłata nie obowiązuje wpłat na rzecz klientów, z którymi Bank zawarł umowę określającą indywidualne warunki dotyczące wpłat gotówkowych )
1) realizacja za pośrednictwem systemu Elixir
0,50% od wpłacanej kwoty, nie mniej niż 5,00 zł
2) realizacja za pośrednictwem systemu płatności natychmiastowych Express Elixir
1,00% od wpłacanej kwoty, nie mniej niż 10,00 zł
3) środków przekazywanych za pośrednictwem systemu SORBNET
0,50% od wpłacanej kwoty, nie mniej niż 36,00 zł
Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki firm świadczących usługi telekomunikacyjne w szczególności:
4,00 zł
TP. SA., Orange, Plus GSM, T-Mobile
Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki MULTIMEDIA POLSKA
4,00 zł
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Lp.
1

4
5
6
7
8
9
10

11
12

Wyszczególnienie czynności
Stawka
Wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy (z zastrzeżeniem punktów od 2 do 7)
(opłata nie obowiązuje wpłat na rzecz klientów, z którymi Bank zawarł umowę określającą indywidualne warunki dotyczące wpłat gotówkowych )
1) realizacja za pośrednictwem systemu Elixir
0,50% od wpłacanej kwoty, nie mniej niż 5,00 zł
2) realizacja za pośrednictwem systemu płatności natychmiastowych Express Elixir
1,00% od wpłacanej kwoty, nie mniej niż 10,00 zł
3) środków przekazywanych za pośrednictwem systemu SORBNET
0,50% od wpłacanej kwoty, nie mniej niż 36,00 zł
Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki VECTRA
4,00 zł
Wpłaty gotówkowa w PLN na rachunki PGNiG lub EWE
4,00 zł
Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki ZUS lub Urząd Skarbowy
10,00 zł
Wpłata gotówkowa w PLN dokonywana w celu uregulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3,00 zł
Dokonanie wypłaty w PLN z konta „Uznania do wyjaśnienia”
0,50% od wypłacanej kwoty, nie mniej niż 10,00 zł
Skup i sprzedaż walut (wyłącznie banknoty)
bez opłat
Czynności realizowane bilonem (wyłącznie PLN)
1) wymiana bilonu
2,00% od wymienianej kwoty, nie mniej niż 20,00 zł + VAT
2) opłata za wpłatę dokonaną bilonem w ilości pow. 50 szt.
0,50% od wpłacanej kwoty
Wpłata środków na tzw. „doładowanie telefonu komórkowego”
1,00 zł
Opłata za sporządzenie/wypełnienie na życzenie klienta, kasowego dowodu wpłaty lub kasowego dokumentu przelewu
5,00 zł
(nie dotyczy wpłat kasowych dokonywanych na rachunki osób fizycznych, gdy osobą wpłacającą jest właściciel/współwłaściciel rachunku)

Rozdział VII Pozostałe prowizje i opłaty
Stawka
Lp.
1
2

3
4

5

Wyszczególnienie czynności
Usługa bankowości elektronicznej (Internet Banking) – opłata miesięczna
Powiadamianie SMS (przesyłanie informacji poprzez telefon komórkowy) - opłata pobierana miesięcznie
1) pakiet pierwszych 10 SMS
2) za każdy następny SMS
Usługa SMS-Banking – przesyłanie haseł jednorazowych wykorzystywanych do silnego uwierzytelnienia lub do autoryzacji zleceń płatniczych składanych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Internet Banking)
Udostępnienie aplikacji „Portfel SGB” lub „Mobilna 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
Udostępnienie aplikacji „Nasz Bank” – aplikacja jest rozszerzeniem bankowości elektronicznej (Internet Banking)
umożliwiającym dostęp do usług banku na urządzeniach mobilnych typu smartfon, tablet, włącznie z funkcją autoryzacji
transakcji bankowych realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

W powiązaniu z pakietem: „młodzieżowy”, „dopasowany do
potrzeb”, „konto za złotówkę”

W powiązaniu z podstawowym rachunkiem płatniczym

bez opłat

bez opłat

bez opłat
0,20 zł
bez opłat

bez opłat
0,20 zł
bez opłat

0,00 zł

niedostępna

bez opłat

bez opłat
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6

Zmiana limitów do operacji zlecanych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (Internet Banking) – dokonana w placówce Banku

5,00 zł

5,00 zł

Rozdział VIIIa Karty płatnicze (debetowe) wydawane do ROR
Lp

Wyszczególnienie czynności

Stawka
Karty wydawane w powiązaniu z pakietem:
Karty wydawane w
„dopasowany do potrzeb”
powiązaniu z pakielub
tem: „konto za zło„młodzieżowy”
tówkę”
bez funkcji
z funkcją
zbliżeniowej
zbliżeniową
Maestro*/
Mastercard /
Visa
Mastercard
(dot. również kart
VISA Elektron*
Mastercard
młodzieżowych)
(dot. również kart
KKS Lech
młodzieżowych)

1

Karta wydawana w
powiązaniu z podstawowym rachunkiem
płatniczym

Mastercard

(dot. również kart
młodzieżowych)

Wydanie karty dla:
1) posiadacza rachunku

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2) współposiadacza rachunku

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3) osoby wskazanej

nie dotyczy

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

2

Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej

nie dotyczy

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

3

nie dotyczy

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

0,00 zł

4
5

Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej
posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub
osobie wskazanej
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty (opłata miesięczna)

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

6

Zmiana parametrów (limity transakcyjne)

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

7

Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej
(SGB) oraz Banku Polskiej Spółdzielczości
i zrzeszonych Banków Spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
(przy użyciu terminala POS)
3) w bankomatach w Polsce,

1,50 zł

1,50 zł

0,00 zł

3,00 zł

pięć rozliczonych wy-

bez opłat

bez opłat
1,50 zł

1,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

2,00% od pobieranej
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Lp

Wyszczególnienie czynności

Stawka
Karty wydawane w powiązaniu z pakietem:
„dopasowany do potrzeb”
lub
„młodzieżowy”
bez funkcji
zbliżeniowej

innych niż wskazane w pkt 1

3,00% od pobieranej
kwoty
- min 4,50 zł

3,00% od pobieranej
kwoty
- min 4,50 zł

2,00% od pobranej
kwoty
- min. 4,50 zł

5) za granicą (poza terytorium państw członkowskich
EOG1)

3,00% od pobieranej
kwoty
- min 4,50 zł
3,50 zł

3,00% od pobieranej
kwoty
- min 4,50 zł
3,50 zł

3,00% od pobieranej
kwoty
- min 10,00
2,00% od pobieranej
kwoty
- min 5,00 zł

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu
karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG1)

8
9

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Transakcje bezgotówkowe
1) dokonywane na terytorium Polski
2) dokonywane poza terytorium państw członkowskich EOG
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu
karty debetowej do płatności bezgotówkowych ( na
terytorium innego państwa członkowskiego EOG1)
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w
walucie innej ni z PLN (liczona od pobieranej kwoty)

11

12

kwoty
- min 5,00 zł

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

7a

10

Karty wydawane w
powiązaniu z pakietem: „konto za złotówkę”
z funkcją
zbliżeniową

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
Przesłanie do klienta numeru PIN:
1) standardowe - za pośrednictwem tradycyjnej poczty
a) pierwszego

3,00% od pobieranej
kwoty
- min 4,50 zł

płat w miesiącu bez
opłat każda kolejna 3,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

1,50 zł

3,00 %
(dotyczy karty
Visa Elektron)

Karta wydawana w
powiązaniu z podstawowym rachunkiem
płatniczym

0,00 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
nie dotyczy

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3,00%

bez opłat

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

bez opłat

5,00 zł
7,00 zł

5,00 zł
7,00 zł

5,00 zł
7,00 zł

5,00 zł
7,00 zł

bez opłat
bez opłat

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

0,00 zł
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Lp

Wyszczególnienie czynności

Stawka
Karty wydawane w powiązaniu z pakietem:
„dopasowany do potrzeb”
lub
„młodzieżowy”
bez funkcji
zbliżeniowej

b) każdego kolejnego

6,00 zł

14
15

Karta wydawana w
powiązaniu z podstawowym rachunkiem
płatniczym

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

0,00 zł

2) ekspresowe 45,00 zł
45,00 zł
dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych
3) poprzez SMS - krótką wiadomość tekstową wysyłaną na telefon komórkowy użytkownika karty
a) pierwszego
2,00 zł
2,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

0,00 zł

2,10 zł

2,85 zł

0,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

b) każdego kolejnego
13

Karty wydawane w
powiązaniu z pakietem: „konto za złotówkę”
z funkcją
zbliżeniową

4,00 zł

4,00 zł

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – przesyłane do klienta – opłata miesięczna
1) przesyłane do klienta w formie papierowej – za
2,10 zł
2,10 zł
pośrednictwem tradycyjnej poczty
2) przesyłane do klienta w formie elektronicznej – na
nie dotyczy
nie dotyczy
adres poczty e-mail
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji reali5,00 zł
5,00 zł
zowanych przy pomocy karty – na życzenie klienta
Sprawdzenie salda rachunku w bankomacie:
1) w bankomacie SGB
1,00 zł
1,00 zł
2) w innym bankomacie niż wymieniony w pkt 1

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

0,00 zł

16

Rejestracja karty w usłudze 3D Secure

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

17

Przeprowadzenie operacji doładowania
komórkowego w bankomacie sieci SGB

telefonu

bez opłat

0,00 zł

- państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG);
* - produkty wycofane z oferty Banku (opłaty dotyczą wyłącznie aktywnych kart wydanych przed 01 kwietnia 2018r.)
1
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Rozdział VIIIb Karty kredytowe
Wyszczególnienie czynności
VISA
z funkcją zbliżeniową
1

2
3
4
5

6
7

Wydanie karty:
1) głównej
2) dołączonej
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
Wznowienie karty głównej/dołączonej
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty głównej/dołączonej:

1) głównej
2) dołączonej
Zmiana parametrów (limity transakcyjne)
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB) oraz
Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państwa członkowskiego EOG1)
6) w bankomatach za granicą (na terytorium państwa członkowskiego EOG1)

8
9
10
11

Transakcje bezgotówkowe
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej ni z PLN
(liczona od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji)
Zmiana PIN realizowana przy użyciu bankomatu
Przesłanie do klienta numeru PIN:
1) standardowe
a) pierwszego
b) każdego kolejnego
2) ekspresowe (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych )

Stawka
Mastercard
z funkcją zbliżeniową

bez opłat
bez opłat

25,00 zł

Mastercard Gold
z funkcją zbliżeniową

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

25,00 zł

25,00 zł

bez opłat
bez opłat
Opłata pobierana rocznie z góry,
za każdy rok ważności karty
(pierwszej i wznowionej)

Opłata pobierana rocznie,
z dołu, za każdy rok ważności karty
(pierwszej i wznowionej)

55,00 zł
55,00 zł
5,00 zł

55,00 zł
55,00 zł
5,00 zł

150,00 zł*
150,00 zł*
5,00 zł

3% od pobieranej kwoty
- min 6,00 zł
3% od pobieranej kwoty
- min 6,00 zł
3% od pobieranej kwoty
- min 6,00 zł
3% od pobieranej kwoty
- min 6,00 zł
3% od pobieranej kwoty
- min 7,00 zł
3% od pobieranej kwoty
- min 6,00 zł

3% od pobieranej kwoty
- min 6,00 zł
3% od pobieranej kwoty
- min 6,00 zł
3% od pobieranej kwoty
- min 6,00 zł
3% od pobieranej kwoty
- min 6,00 zł
3% od pobieranej kwoty
- min 7,00 zł
3% od pobieranej kwoty
- min 6,00 zł

3,00 %

3% od pobieranej kwoty
- min 6,00 zł
3% od pobieranej kwoty
- min 6,00 zł
3% od pobieranej kwoty
- min 6,00 zł
3% od pobieranej kwoty
- min 6,00 zł
3% od pobieranej kwoty
- min 7,00 zł
3% od pobieranej kwoty
- min 6,00 zł
bez opłat
bez opłat

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

3,50 zł
6,00 zł
25,00 zł

3,50 zł
6,00 zł
25,00 zł

3,50 zł
6,00 zł
25,00 zł

bez opłat
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Wyszczególnienie czynności

12
13
14
15

Zestawienie transakcji realizowanych za pomocą karty – przesyłane do klienta – opłata miesięczna
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji realizowanych przy pomocy karty – na życzenie klienta
Minimalna kwota do zapłaty:
(naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart i umową)
Opłata za wysłanie zawiadomienia/upomnienia/wezwania do zapłaty z powodu powstania zadłużenia
przeterminowanego – w przypadkach określonych w umowie

VISA
z funkcją zbliżeniową
2,10 zł
5,00 zł
5% min. 50,00zł

Stawka
Mastercard
z funkcją zbliżeniową
2,10 zł
5,00 zł
5% min. 50,00zł

Mastercard Gold
z funkcją zbliżeniową
2,10 zł
5,00 zł
5% min 50,00 zł

w wysokości równej opłacie, jaką Poczta Polska SA. pobiera za doręczenie listu
poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na dzień wystawienia zawiadomienia/upomnienia/wezwania

* - opłata niepobierana w przypadku wykonania w ciągu roku transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 24 tys. zł;
1
- państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG);

Rozdział VIIIc Karty walutowe – karty płatnicze wydawane do rachunku oszczędnościowego w walucie GBP/USD/EUR
Lp

1

2
3
4
5
6
7

Wyszczególnienie czynności

Wydanie karty dla:
1) posiadacza rachunku
2) współposiadacza rachunku
3) osoby wskazanej
Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej
Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub
osobie wskazanej
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty (opłata miesięczna)
Zmiana parametrów (limity transakcyjne)
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB) oraz Banku Polskiej Spółdzielczości
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach w Polsce, innych niż wskazane w pkt 1)
4) w kasach banków w Polsce, innych niż wskazane w pkt 2)
5) za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG1)

8
9

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
(na terytorium państwa członkowskiego EOG1)
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

Stawka
(w walucie rachunku)
Mastercard
z funkcją zbliżeniową
odpowiednio: 5,00 EUR/ 5,00 USD / 4,00 GBP
odpowiednio: 5,00 EUR/ 5,00 USD / 4,00 GBP
odpowiednio: 5,00 EUR/ 5,00 USD / 4,00 GBP
odpowiednio: 5,00 EUR/ 5,00 USD / 4,00 GBP
odpowiednio: 5,00 EUR/ 5,00 USD / 4,00 GBP
bez opłat
odpowiednio: 1,00 EUR/ 1,00 USD / 1,00 GBP
bez opłat
bez opłat
odpowiednio: 1,00 EUR/ 1,00 USD / 1,00 GBP
odpowiednio: 1,50 EUR/ 2,00 USD / 1,00 GBP
3,00% od pobieranej kwoty
min. odpowiednio: 1,50 EUR/ 2,00 USD / 1,00 GBP
3,00% od pobieranej kwoty
min. odpowiednio: 1,50 EUR/ 2,00 USD / 1,00 GBP
odpowiednio: 1,50 EUR/ 2,00 USD / 1,00 GBP
odpowiednio: 0,50 EUR/ 0,50 USD / 0,50 GBP
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Wyszczególnienie czynności

Lp

10

Stawka
(w walucie rachunku)
Mastercard
z funkcją zbliżeniową

Transakcje bezgotówkowe

bez opłat

1) dokonana na terytorium Polski
2) dokonana poza terytorium państw członkowskich EOG

11
12

13

14

1

bez prowizji
1)

bez prowizji

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
(na terytorium innego państwa członkowskiego EOG 1))
Wydanie PIN (pierwszego i każdego kolejnego)
Zmiana PIN:
1) realizowana przy użyciu bankomatu SGB
2) realizowana przy użyciu innego bankomatu niż wskazany w pkt 1
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – przesyłane do klienta – opłata miesięczna
1) przesyłane do klienta w formie papierowej – za pośrednictwem tradycyjnej poczty
2) przesyłane do klienta w formie elektronicznej – na adres poczty e-mail
Sprawdzenie salda rachunku w bankomacie:
1) w bankomacie SGB
2) w innym bankomacie niż wymieniony w pkt 1

bez prowizji
odpowiednio: 1,50 EUR/ 2,00 USD / 1,00 GBP
odpowiednio: 1,00 EUR/ 1,00 USD / 1,00 GBP
odpowiednio: 1,50 EUR/ 2,00 USD / 1,00 GBP
odpowiednio: 0,50 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP
bez opłat
odpowiednio: 0,25 EUR/ 0,30 USD / 0,20 GBP
odpowiednio: 1,00 EUR/ 1,00 USD / 1,00 GBP

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

Rozdział VIIId Instrument płatniczy - BLIK
Wyszczególnienie czynności

Płatności mobilne BLIK

1.

Aktywacja BLIK

0,00 zł

2.
3.

0,00 zł

4.
5.

Użytkowanie BLIK
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB) oraz
Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Krajowa transakcja płatnicza

6.

Zmiana limitu transakcyjnego

0,00 zł
usługa niedostępna
0,00 zł
usługa niedostępna
usługa niedostępna
0,00 zł
bez opłat
bez opłat
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Rozdział IX Kredyty (z wyłączeniem limitu kredytowego na karcie kredytowej)
Opłaty i prowizje odnoszące się do wszystkich produktów kredytowych
Lp.
1

2
3

Wyszczególnienie czynności
Opłata za rozpatrzenie wniosku:
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
Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki
Za zmianę warunków umowy z wyłączeniem prolongaty i zmiany umownego terminu wypłaty transzy kredytu/pożyczki
1) dotyczy umów o kredyt/pożyczkę zawartych do 30 czerwca 2018 r.
2) dotyczy umów o kredyt/pożyczkę zawartych od 01 lipca 2018 r. do 16 sierpnia 2020 r.
3) dotyczy umów o kredyt/pożyczkę zawartych po 16 sierpnia 2020 r.

4

5
6
7
8
9
10
11

12

Stawka
30,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
120,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
300,00 zł
400,00 zł
500,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
1,00% od pozostałej do spłaty kwoty
kredytu nie mniej niż 100,00zł
1,00% od pozostałej do spłaty kwoty
kredytu nie mniej niż 150,00zł

Za zmianę warunków umowy polegającym na zmianie terminu wypłaty transzy kredytu/pożyczki
1) dotyczy umów o kredyt/pożyczkę zawartych pomiędzy 15 grudnia 2019 r. a 16 sierpnia 2020 r.
300,00 zł
2) dotyczy umów o kredyt/pożyczkę zawartych po 16 sierpnia 2020 r.
400,00 zł
Wydanie opinii bankowej o kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy, lub poręczycielu – na wniosek klienta
100,00 zł
Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów/pożyczek lub, że klient nie figuruje jako dłużnik
100,00 zł
Wydanie odpisu umowy kredytu/pożyczki lub aneksu do umowy/pożyczki – za każdy egzemplarz
100,00 zł
Wydanie oceny ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) na wniosek klienta
150,00 zł
Wydanie zaświadczenia o przebiegu spłat kapitału i odsetek od jednego kredytu za jeden rok kalendarzowy lub okres krótszy
100,00 zł
Wydanie promesy o udzieleniu kredytu/pożyczki/gwarancji lub poręczenia
200,00 zł
Przygotowanie pełnej dokumentacji (wniosku, oświadczeń) na podstawie której:
1) dokonywany będzie wpis hipoteki do księgi wieczystej, jako zabezpieczenie zaciągniętego w Banku kredytu (nie dotyczy opłaty sądowej)
100,00 zł + VAT
2) dokonywany będzie wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów, jako zabezpieczenie zaciągniętego w Banku kredytu
100,00 zł + VAT
(nie dotyczy opłaty sądowej)
Opłata za wysłanie zawiadomienia/upomnienia/wezwania do zapłaty z powodu powstania zadłużenia przeter- w wysokości równej opłacie, jaką Poczta Polska SA. pobiera za doręminowanego – w przypadkach określonych w umowie kredytowej
czenie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
na dzień wystawienia zawiadomienia/upomnienia/wezwania
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Opłaty i prowizje odnoszące się do wszystkich produktów kredytowych
Lp.
13

Wyszczególnienie czynności
Opłata za każde sporządzenie i wysłanie monitu dotyczącego nie dostarczenia wymaganych w umowie dokumentów - w przypadku określonym w umowie kredytowej

14

Za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego po bezskutecznym wezwaniu skierowanym do kredytobiorcy – w przypadku określonym w umowie kredytowej
Za sporządzenie zezwolenia na wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego
Za inspekcję nieruchomości:
1) dotyczy wniosków o kredyt złożonych/ umów o kredyt/pożyczkę zawartych - do 16 sierpnia 2020 r.
a) będącej zabezpieczeniem kredytu/pożyczki ale nie będącej przedmiotem kredytowania

15
16

Stawka
w wysokości równej opłacie, jaką Poczta Polska SA. pobiera za doręczenie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
na dzień wystawienia monitu
na podstawie rachunku/faktury
bez opłat

75,00 zł

(realizowana przed zawarciem umowy o kredyt/pożyczkę w celu potwierdzenia stanu faktycznego nieruchomości)

b) będącej jednocześnie przedmiotem kredytowania i zabezpieczeniem kredytu
 przed wypłatą kredytu/I transzy kredytu

75,00 zł

(realizowana w celu potwierdzenia stanu faktycznego nieruchomości)

 przed wypłatą II i każdej kolejnej transzy kredytu

75,00 zł

(realizowana w celu potwierdzenia prawidłowego wykorzystania transzy kredytu oraz odpowiedniego przyrostu wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu)

 po wypłacie ostatniej transzy kredytu

75,00 zł

(realizowana w celu potwierdzenia prawidłowego wykorzystania ostatniej transzy kredytu, 100% realizacji kredytowanej inwestycji oraz odpowiedniego przyrostu wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu)

2) dotyczy wniosków o kredyt złożonych /umów o kredyt/pożyczkę zawartych - od 17 sierpnia 2020 r.
a) będącej zabezpieczeniem kredytu/pożyczki ale nie będącej przedmiotem kredytowania

100,00 zł

(realizowana przed zawarciem umowy o kredyt/pożyczkę w celu potwierdzenia stanu faktycznego nieruchomości)

b) będącej jednocześnie przedmiotem kredytowania i zabezpieczeniem kredytu
 przed wypłatą kredytu/I transzy kredytu

100,00 zł

(realizowana w celu potwierdzenia stanu faktycznego nieruchomości)

 przed wypłatą II i każdej kolejnej transzy kredytu

100,00 zł

(realizowana w celu potwierdzenia prawidłowego wykorzystania transzy kredytu oraz odpowiedniego przyrostu wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu)

 po wypłacie ostatniej transzy kredytu

100,00 zł

(realizowana w celu potwierdzenia prawidłowego wykorzystania ostatniej transzy kredytu, 100% realizacji kredytowanej inwestycji oraz odpowiedniego przyrostu wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu)

1

Prowizje dotyczące kredytów odnawialnych w ROR
Prowizja przygotowawcza – za przyznanie kredytu/ odnowienie kredytu ( pobierana za każdy rozpoczęty rok obowiązywania umowy)

3,50% kwoty kredytu

Prowizje dotyczące kredytu/pożyczki gotówkowego/wej w tym kredytu okazjonalnego
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Opłaty i prowizje odnoszące się do wszystkich produktów kredytowych
Lp.
Wyszczególnienie czynności
Prowizja przygotowawcza – za przyznanie kredytu/pożyczki (pobierana jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu)
1) od kredytu okazjonalnego
2) od kredytu/pożyczki innego niż okazjonalny z terminem spłaty do 12 miesięcy
3) od kredytu/pożyczki innego niż okazjonalny z terminem spłaty powyżej 12 miesięcy

Stawka
5,00% kwoty kredytu
5,00% kwoty kredytu
5,00% kwoty kredytu

Prowizje dotyczące kredytów hipotecznych
Prowizja przygotowawcza – za przyznanie kredytu/pożyczki (pobierana jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu)
1) mieszkaniowego; na zakup nieruchomości; termomodernizacyjnego
2) konsolidacyjnego
3) pożyczki hipotecznej
4) konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie

3,00% kwoty kredytu
3,00% kwoty kredytu
3,00% kwoty kredytu
3,00% kwoty kredytu

Prowizje dotyczące kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych
Prowizja przygotowawcza – za przyznanie kredytu/pożyczki (pobierana jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu)

3,50% kwoty kredytu

Rozdział X Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych
Lp.
1

Wyszczególnienie czynności
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

Stawka
20,00,00 zł
20,00,00 zł
20,00,00 zł

Rozdział XI Inne opłaty
Lp.
1

2

Wyszczególnienie czynności
Opłata jednorazowa za:
1) wykonanie na prośbę klienta kserokopii 1 strony dokumentu
2) nadanie na prośbę klienta jednej strony faksem
Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych osobom, o których mowa w art. 92ba ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe

Stawka
5,00 zł + VAT
10,00 zł + VAT
25,00 zł + VAT

- tekst jednolity powyższej Taryfy … został wprowadzony dnia 17 sierpnia 2020 r. Uchwałą nr 59/2020 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie z dnia 14 sierpnia 2020 r. z zastrzeżeniem, że do
umów zawartych przed 17 sierpnia 2020r. wysokość opłat wynikających z niniejszej Taryfy … wskazanych w Rozdziale II, Rozdziale III, Rozdziale IV, Rozdziale V, Rozdziale VII, Rozdziale VIIIa
obowiązują od dnia 01 listopada 2020r.
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