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DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Bank Spółdzielczy w Witkowie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi
bankowe", zwaną dalej taryfą.
2. Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają:
1) Bank - Bank Spółdzielczy w Witkowie, oraz wszystkie jego placówki
2) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z Bankiem lub Banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych,
obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy,
3) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,
4) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia.
3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
4. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
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 zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem.
7. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 6 pkt 2, pobierane są ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, usług bankowości elektronicznej, użytkowanie
karty; z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne za prowadzenie rachunków pobierane są od miesiąca następującego po pierwszej wpłacie.
8. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu:
1) ROR Młodzieżowy - przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia,
2) ROR Standard - przenaczonego dla klientów indywidualnych od 18 roku życia,
3) ROR Senior - przeznaczonego dla klientów indywidualnych od 70 roku życia,
4) ROR Zasiłkowy - przeznaczonego dla klientów indywidualnych od 18 roku życia.
5) ROR Konto za Złotówkę - przeznaczonego dla klientów indywidualnych od 13 lat nie posiadających rachunku ROR w Banku oraz dla klientów, którzy nie posiadali rachunku w 2017 roku.
9. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
10. 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.
11. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku.
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Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
1)
2)
2.
1)
2)
3.
4.
1)

2)

5.
6.
1)

Otwarcie i prowadzenie rachunku:
otwarcie rachunku
prowadzenie rachunku
Wpłaty gotówkowe na rachunek:
dokonywane w placówce Banku
dokonywane w urządzeniach samoobsługowych Banku
Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku
Realizacja przelewów:
złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki prowadzone w innym Banku (elixir standard / elixir extra / express elixir)
c) w systemie SORBNET
złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki prowadzone w innym Banku
Przelewy wykonywane między rachunkami jednego klienta (ten sam numer modulo)
Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe,
przelew z datą przyszłą):
realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Banku

Tryb pobierania opłaty

jednorazowo
miesięcznie
za każdą wpłatę

za każdą wypłatę
za każdy przelew

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w innym Banku

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
Polecenie zapłaty:
złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika
odwołanie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

ROR Konto za Złotówkę

bez opłat
4,00 zł

bez opłat
1,20 zł

bez opłat
1,00 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
bez opłat
bez opłat

0,80 zł / 1,50 zł *
2,00 zł / 6,00 zł / 4,00 zł
30,00 zł

0,80 zł / 1,50 zł *
2,00 zł / 6,00 zł / 4,00 zł
30,00 zł

0,80 zł / 1,50 zł *
2,00 zł / 6,00 zł / 4,00 zł
30,00 zł

0,80 zł / 1,50 zł *
2,00 zł / 6,00 zł / 4,00 zł
30,00 zł

0,80 zł / 1,50 zł *
2,00 zł / 6,00 zł / 4,00 zł
30,00 zł

bez opłat
0,50 zł
bez opłat

bez opłat
0,50 zł
bez opłat

bez opłat
0,50 zł
bez opłat

bez opłat
0,50 zł
bez opłat

bez opłat
1,00 zł
bez opłat

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdą dyspozycję

a) złożone w formie papierowej
7.
1)
2)
3)

ROR Zasiłkowy

bez opłat
0,50 zł

za każdą dyspozycję

a) złożona w formie papierowej
4) odwołanie zlecenia stałego:

ROR Senior

bez opłat
7,00 zł

za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone w Banku
3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

ROR Młodzieżowy

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w innym Banku
2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
ROR Standard

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł
0,50 zł
2,00 zł

2,00 zł
0,50 zł
2,00 zł

2,00 zł
0,50 zł
2,00 zł

2,00 zł
0,50 zł
2,00 zł

2,00 zł
0,50 zł
2,00 zł

za każdą dyspozycję

8. Realizacja dyspozycji polecenia wypłaty w obrocie dewizowym

za każdą dyspozycję

15,00 zł + prow. SGB

15,00 zł + prow. SGB

15,00 zł + prow. SGB

15,00 zł + prow. SGB

15,00 zł + prow. SGB

9. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

2,00 zł
10,00 zł
10,00 zł + prow. SGB i
banku zagranicznego

2,00 zł
10,00 zł
10,00 zł + prow. SGB i
banku zagranicznego

2,00 zł
10,00 zł
10,00 zł + prow. SGB i
banku zagranicznego

2,00 zł
10,00 zł
10,00 zł + prow. SGB i
banku zagranicznego

2,00 zł
10,00 zł
10,00 zł + prow. SGB i banku
zagranicznego

10.
1)
2)
3)
11.
1)
2)
12.

Czeki:
wydanie blankietu czekowego
potwierdzenie czeku rozrachunkowego
przyjęcie do inkasa czeku (lub innego dokumentu płatniczego pełniącego funkcję czeku)
wystawionego w walutach wymienialnych
Zaświadczenia:
wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego
wydanie zaświadczenia szczegółowego - opinii bankowej
Realizacja tytułu wykonawczego

13. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej:

za każdy blankiet

za każde zaświadczenie

każdorazowo

16. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie

bez opłat
30,00 zł
1% przekazanej kwoty nie
mniej niż 15,00 zł

raz w miesiącu

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej rachunek
b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego
2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta
14. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
15. Realizacja dyspozycji spadkobierców

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
1% przekazanej kwoty nie 1% przekazanej kwoty nie 1% przekazanej kwoty nie 1% przekazanej kwoty nie
mniej niż 15,00 zł
mniej niż 15,00 zł
mniej niż 15,00 zł
mniej niż 15,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdą dyspozycję

bez opłat
bez opłat
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł

od każdego spadkobiercy

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

* dotyczy Oddziału w Przedczu, Oddziału w Dąbiu, Oddziału w Kłodawie
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Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe
Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1) otwarcie rachunku

jednorazowo

bez opłat

2) prowadzenie rachunku

miesięcznie

bez opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego:

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy

za każdą wpłatę

bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego

za każdą wypłatę

jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 10,00 zł

za każdy przelew

jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat (bez względu na formę i rodzaj
rachunku docelowego), każdy kolejny 10,00 zł;
w przypadku systemu SORBNET każdy przelew 30,00 zł

4. Realizacja przelewów:
1) złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki prowadzone w innym Banku (elixir standard / elixir extra / express elixir)

c) w systemie SORBNET
5. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym
6. Realizacja tytułu wykonawczego
7. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego
8. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
9. Realizacja dyspozycji spadkobierców
10. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
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za każdą dyspozycję

5,00 zł

każdorazowo

1% przekazanej kwoty nie mniej niż 15,00 zł

raz w miesiącu

bez opłat

za każdą dyspozycję

20,00 zł

od każdego spadkobiercy

15,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej

za każdą wpłatę

bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej

za każdą wypłatę

bez opłat

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

za każdy przelew

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej:
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku

bez opłat

a) na rachunki prowadzone w Banku

2,00 zł / 6,00 zł / 4,00 zł

b) na rachunki prowadzone w innym Banku (elixir standard / elixir extra / express elixir)

30,00 zł

c) w systemie SORBNET
5. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
6. Realizacja tytułu wykonawczego
7. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
8. Realizacja dyspozycji spadkobierców
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za każdą dyspozycję

5,00 zł

każdorazowo

1% przekazanej kwoty nie mniej niż 15,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

od każdego spadkobiercy

15,00 zł

Rozdział 4. Książeczki a'vista
Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1) otwarcie rachunku

jednorazowo

bez opłat

2) prowadzenie rachunku

miesięcznie

bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na książeczkę a'vista

za każdą wpłatę

bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z książeczki a'vista

za każdą wypłatę

bez opłat

4. Realizacja przelewów:

za każdy przelew

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie i prowadzenie książeczki a'vista:

1) złożonych w formie papierowej:
bez opłat

a) na rachunki prowadzone w Banku

2,00 zł / 6,00 zł / 4,00 zł

b) na rachunki prowadzone w innym Banku (elixir standard / elixir extra / express elixir)

30,00 zł

c) w systemie SORBNET
5. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do książeczki a'vista
6. Realizacja tytułu wykonawczego
7. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego
8. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
9. Realizacja dyspozycji spadkobierców
10. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie

7

za każdą dyspozycję

5,00 zł

każdorazowo

1% przekazanej kwoty nie mniej niż 15,00 zł

raz w miesiącu

bez opłat

za każdą dyspozycję

20,00 zł

od każdego spadkobiercy

15,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

Rozdział 5. Usługi bankowości elektronicznej
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Wyszczególnienie czynności
1. Użytkowanie elektronicznych kanałów dostępu:
1) kanału WWW

Tryb pobierania opłaty

ROR Standard

ROR Młodzieżowy

ROR Senior

ROR Zasiłkowy

bez opłat

bez opłat

bez opłat

ROR Konto za Złotówkę

miesięcznie
bez opłat
2,00 zł za 10 SMS
0,25 zł za każdy następny
SMS

2) kanału SMS

2,00 zł za 10 SMS
2,00 zł za 10 SMS
2,00 zł za 10 SMS
0,25 zł za każdy następny 0,25 zł za każdy następny 0,25 zł za każdy następny
SMS
SMS
SMS

bez opłat
2,00 zł za 10 SMS
0,25 zł za każdy następny
SMS

2. Opłata za środki identyfikacji elektronicznej:
1) wydanie klucza sprzętowego

za każdy klucz

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

2) wznowienie klucza sprzętowego po upływie jego ważności

każdorazowo

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

3) wydanie klucza sprzętowego w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta

każdorazowo

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

4) wydanie karty haseł jednorazowych

100,00 zł

za każdą kartę

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każde hasło
od każdej przesyłki

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2) za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

3) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

5) przekazywanie haseł SMS
3. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta:
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Rozdział 6. Karty płatnicze
Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.
1)
2)
3)
2.
3.
1)
2)
3)
4)
5)
4.
5.
1)
2)
3)
4)
5)
6.
7.
1)
2)
3)
4)
5)
8.

Wydanie karty dla:
posiadacza rachunku
współposiadacza rachunku *
osoby wskazanej *
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia
Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej:
**
Pakiet ROR Standard
Pakiet ROR Młodzieżowy
Pakiet ROR Senior
Pakiet ROR Zasiłkowy
Pakiet ROR Konto za Złotówkę
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty
Pakiet ROR Standard
Pakiet ROR Młodzieżowy
Pakiet ROR Senior
Pakiet ROR Zasiłkowy
Pakiet ROR Konto za Złotówkę
Zmiana limitów operacji na wniosek klienta
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) ***
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) ***
w bankomatach za granicą
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

9.
10.
1)
2)
11.
1)
2)
12.
13.
14.
15.

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Transakcje bezgotówkowe
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro

Tryb pobierania opłaty

Maestro
Visa Electron

MasterCard PayPass KKS Lech
MasterCard Debit PayPass

Visa Electron payWave

MasterCard Debit PayPass

Visa Electron
"młodzieżowa"

MasterCard Debit PayPass
"młodzieżowa"

Visa Electron payWave
"młodzieżowa"

Konto za Złotówkę - Karta z sercem

bez opłat
bez opłat
20,00 zł
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
20,00 zł

20,00 zł
bez opłat
20,00 zł
20,00 zł
brak
bez opłat

20,00 zł
bez opłat
20,00 zł
20,00 zł
brak
bez opłat

20,00 zł
bez opłat
20,00 zł
20,00 zł
brak
bez opłat

brak
brak
brak
brak
20,00 zł
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
brak
5,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
brak
5,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
brak
5,00 zł

brak
brak
brak
brak
bez opłat
5,00 zł

bez opłat
1,50 zł
1,30 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
0,60 zł

bez opłat
1,50 zł
1,30 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
0,60 zł

bez opłat
1,50 zł
2% min. 5,00 zł
2% min. 4,50 zł
3% min. 10,00 zł
bez opłat

bez opłat
1,50 zł
3 zł
3% min 4,50 zł
bez opłat
bez opłat

6,00 zł

6,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

bez opłat
1,00 zł
2,58 zł
2,58 zł
bez prowizji
1% (dot. Visa Electron)

bez opłat
1,00 zł
2,58 zł
2,58 zł
bez prowizji
bez prowizji

bez opłat
1,00 zł
2,58 zł
2,58 zł
bez prowizji
1%

1,00 zł
1,50 zł
2,58 zł
2,58 zł
bez prowizji
bez prowizji

za każdą kartę

za każdą kartę
za każdą kartę

za dyspozycję
miesięcznie

za każdą zmianę
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej
kwoty
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

miesięcznie
za każde zestawienie
naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

* nie dotyczy kart młodzieżowych
** karty młodzieżowe dostępne są wyłącznie w pakiecie ROR Młodzieżowy
*** pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
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Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków bieżących

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
1)
2)
2.
1)

2)
3.
4.
1)

2)

5.
6.
1)

Otwarcie i prowadzenie rachunku:
otwarcie rachunku głównego, pomocniczego
prowadzenie rachunku głównego, pomocniczego
Wpłaty gotówkowe na rachunek:
dokonywane w placówce Banku
a) przez posiadacza rachunku
b) przez osoby innej, niż wskazana w pkt 1 (prowizję płaci osoba wpłacająca)
dokonywane w urządzeniach samoobsługowych Banku
Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku
Realizacja przelewów:
złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki prowadzone w innym Banku (elixir standard / elixir extra / express elixir)
c) w systemie SORBNET
złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki prowadzone w innym Banku
Przelewy wykonywane między rachunkami jednego klienta (ten sam numer modulo)
Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z
datą przyszłą):
realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Banku

Tryb pobierania opłaty

jednorazowo
miesięcznie
za każdą wpłatę

za każdą wypłatę
za każdy przelew

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w innym Banku

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
Polecenie zapłaty:
złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika
odwołanie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

25,00 zł
15,00 zł

25,00 zł
15,00 zł

15,00 zł
10,00 zł

bez opłat

0,4% min. 3,00 zł
0,5% min. 2,50 zł
bez opłat
0,5% min. 2,50 zł

0,4% min. 3,00 zł
1,00 zł
bez opłat
0,5% min. 2,50 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
0,15% min 0,50 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
-

1,50 zł
4,00 zł / 6,00 zł / 4,00 zł
30,00 zł

1,50 zł
4,00 zł / 6,00 zł / 4,00 zł
30,00 zł

1,50 zł
3,00 zł / 6,00 zł / 4,00 zł
30,00 zł

4,00 zł / 6,00 zł / 4,00 zł
-

bez opłat
1,50 zł
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł
1,50 zł

bez opłat
0,50 zł
bez opłat

-

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

-

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

1,50 zł

1,50 zł

0,50 zł

-

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

za każdą dyspozycję

a) złożone w formie papierowej
7.
1)
2)
3)

RB Extra ZUS **

za każdą dyspozycję

a) złożona w formie papierowej
4) odwołanie zlecenia stałego:

RB Rolniczy

za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone w Banku
3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

RB Wspól. Mieszk.

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w innym Banku
2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
RB Firmowy

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

2,00 zł
0,50 zł
2,00 zł

2,00 zł
0,50 zł
2,00 zł

2,00 zł
0,50 zł
2,00 zł

-

za każdą dyspozycję

8. Realizacja dyspozycji polecenia wypłaty w obrocie dewizowym

za każdą dyspozycję

15,00 zł + prow. SGB

15,00 zł + prow. SGB

15,00 zł + prow. SGB

-

9. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję

15,00 zł

15,00 zł

5,00 zł

-

2,00 zł
10,00 zł
15,00 zł + prow. SGB i
banku zagranicznego

2,00 zł
10,00 zł
15,00 zł + prow. SGB i
banku zagranicznego

2,00 zł
10,00 zł
10,00 zł + prow. SGB i
banku zagranicznego

-

10.
1)
2)
3)

Czeki:
wydanie blankietu czekowego
potwierdzenie czeku rozrachunkowego
przyjęcie do inkasa czeku (lub innego dokumentu płatniczego pełniącego funkcję czeku) wystawionego w
walutach wymienialnych

za każdy blankiet
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11.
1)
2)
12.

Zaświadczenia:
wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego
wydanie zaświadczenia szczegółowego - opinii bankowej
Realizacja tytułu wykonawczego

13. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej:

za każde zaświadczenie

każdorazowo

bez opłat
bez opłat
bez opłat
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
1% przekazanej kwoty nie 1% przekazanej kwoty nie 1% przekazanej kwoty nie
mniej niż 15,00 zł
mniej niż 15,00 zł
mniej niż 15,00 zł

-

raz w miesiącu

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej rachunek
b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego
2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
-

14. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) upomnienia z powodu przekroczenia salda

za każde upomnienie

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

-

15. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci *
16. Realizacja dyspozycji spadkobierców *

za każdą dyspozycję

-

-

20,00 zł

-

od każdego spadkobiercy

-

-

15,00 zł

-

za każdą dyspozycję

-

-

20,00 zł

-

za każdą realizację

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

-

17. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie *
18. Za realizację inkasa weksla
* dotyczy pakietu RB Rolniczy
** pakiet wycofany ze sprzedaży
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Rozdział 2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej

za każdą wpłatę

bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej

za każdą wypłatę

bez opłat

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

za każdy przelew

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej:
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku

bez opłat

a) na rachunki prowadzone w Banku

2,00 zł / 6,00 zł / 4,00 zł

b) na rachunki prowadzone w innym Banku (elixir standard / elixir extra / express elixir)

30,00 zł

c) w systemie SORBNET
5. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
6. Realizacja tytułu wykonawczego
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za każdą dyspozycję

5,00 zł

każdorazowo

1% przekazanej kwoty nie mniej niż 15,00 zł

Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej
Wyszczególnienie czynności
1. Użytkowanie elektronicznych kanałów dostępu:
1) kanału WWW

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
RB Firmowy

RB Wspól. Mieszk.

RB Rolniczy

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

miesięcznie
2,00 zł za 10 SMS
2,00 zł za 10 SMS
2,00 zł za 10 SMS
0,25 zł za każdy następny 0,25 zł za każdy następny 0,25 zł za każdy następny
SMS
SMS
SMS

2) kanału SMS

2. Opłata za środki identyfikacji elektronicznej:
1) wydanie klucza sprzętowego

za każdy klucz

100,00 zł

100,00 zł

2) wznowienie klucza sprzętowego po upływie jego ważności

każdorazowo

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

3) wydanie klucza sprzętowego w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta

każdorazowo

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

4) wydanie karty haseł jednorazowych

100,00 zł

za każdą kartę

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każde hasło
od każdej przesyłki

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2) za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

3) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

5) przekazywanie haseł SMS
3. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta:
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Rozdział 4. Karty płatnicze
Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
1)
2)
2.
3.
1)
2)
4.
5.
1)
2)
6.
7.
1)
2)
3)
4)
5)
8.

Wydanie karty:
Pakiet RB Firmowy, Pakiet RB Wspól. Mieszk.
Pakiet RB Rolniczy
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia
Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty:
Pakiet RB Firmowy, Pakiet RB Wspól. Mieszk.
Pakiet RB Rolniczy
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty
Pakiet RB Firmowy, Pakiet RB Wspól. Mieszk.
Pakiet RB Rolniczy
Zmiana limitów operacji na wniosek klienta
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) *
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) *
w bankomatach za granicą
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

9.
10.
1)
2)
11.
1)
2)
12.
13.
14.
15.

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Transakcje bezgotówkowe
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Visa Business Electron

za każdą kartę

za każdą kartę
za każdą kartę

za dyspozycję
miesięcznie

za każdą zmianę
za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty
za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

40,00 zł
bez opłat
40,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
bez opłat
4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
0,60 zł

6,00 zł
4,50 zł
7,00 zł

za każde sprawdzenie

miesięcznie
za każde zestawienie
naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji
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bez opłat
1,00 zł
2,58 zł
2,58 zł
bez prowizji
1%

Karty charge
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1)
2)
3)
4)
5)
8.
9.
1)
2)
10.
11.
12.
13.
14.
1)
2)

Wydanie karty
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia
Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) *
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) *
w bankomatach za granicą
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki Banku
Transakcje bezgotówkowe
Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki:
w kraju
za granicą

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za dyspozycję
miesięcznie
za każdą zmianę
naliczana od wypłacanej
kwoty, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

za każdy numer PIN
za każdą zmianę

miesięcznie
za każde zestawienie
po upływie terminu
miesięcznie, naliczana od
kwoty transakcji wykonanych
w poprzednim cyklu
rozliczeniowym

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard Business
80,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
2,00%
2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
6,00 zł
4,50 zł
7,00 zł
2,58 zł
2,58 zł
50,00 zł
bez opłat
1%
1%

naliczana w dniu rozliczenia,
pobierana po wpływie środków
na rachunek

50,00 zł

za każde
upomnienie/wezwanie

10,00 zł

17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

za każdą kartę

równowartość w złotych 150
USD ** plus koszty operacyjne
MasterCard

18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

za każdą kartę

równowartość w złotych 95
USD ** plus koszty operacyjne
MasterCard

15. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia
16. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę

* pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
** określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności
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Rozdział 5. Rachunki oszczędnościowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego:
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy

za każdą wpłatę

bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego

za każdą wypłatę

jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 10,00 zł

za każdy przelew

jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat (bez względu na formę, kanał
dostępu i rodzaj rachunku docelowego), każdy kolejny 10,00 zł;
w przypadku systemu SORBNET każdy przelew 30,00 zł

4. Realizacja przelewów:
1) złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki prowadzone w innym Banku (elixir standard / elixir extra / express elixir)
c) w systemie SORBNET

2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki prowadzone w innym Banku
za każdą dyspozycję

5,00 zł

6. Realizacja tytułu wykonawczego

każdorazowo

1% przekazanej kwoty nie mniej niż 15,00 zł

7. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego

raz w miesiącu

bez opłat

5. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym
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Dział IV. Rachunki walutowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Klienci indywidualni

Klienci instytucjonalni

jednorazowo
miesięcznie
za każdą wpłatę
prowizja pobierana z
rachunku walutowego w
walucie

20,00 zł
bez opłat
0,4%

20,00 zł
10,00 zł
0,4%

za każdą wypłatę
prowizja pobierana z
rachunku walutowego w
walucie

0,4%
gdy suma operacji w
danym dniu przekroczy
równowartość 5000,00
EUR wg kursu średniego
NBP

0,4%

za każdy przelew
za każdy przelew
za każdą dyspozycję

0,80 zł / 1,50 zł *
bez opłat
15,00 zł + prow. SGB

0,80 zł / 1,50 zł *
bez opłat
15,00 zł + prow. SGB

za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat
30,00 zł
1% przekazanej kwoty nie
mniej niż 15,00 zł

bez opłat
30,00 zł
1% przekazanej kwoty nie
mniej niż 15,00 zł

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej rachunek

bez opłat

bez opłat

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego

bez opłat

bez opłat

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta

bez opłat

bez opłat

1.
1)
2)
2.

Otwarcie i prowadzenie rachunku:
otwarcie rachunku
prowadzenie rachunku
Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku

4. Realizacja przelewów na rachunki prowadzone w Banku
5. Przelewy wykonywane między rachunkami jednego klienta (ten sam numer modulo)
6. Realizacja dyspozycji polecenia wypłaty w obrocie dewizowym
7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
8.
1)
2)
9.

Zaświadczenia:
wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego
wydanie zaświadczenia szczegółowego - opinii bankowej
Realizacja tytułu wykonawczego

10. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej:

za każde zaświadczenie

każdorazowo
raz w miesiącu

* dotyczy Oddziału w Przedczu, Oddziału w Dąbiu, Oddziału w Kłodawie
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Dział V. Pozostałe opłaty
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

1. Wpłaty gotówkowe:
1) na rachunki prowadzone w Banku (z wyłączeniem rachunków prowadzonych w ramach pakietów)

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każdą operację
bez prowizji

2) na rachunki prowadzone w innym Banku (elixir standard / elixir extra / express elixir):
a) do kwoty 1000,00 zł

2,50 zł* / 3,50 zł / 6,00 zł / 4,00 zł
0,6% kwoty operacji / 1% kwoty operacji / 0,75% kwoty operacji

b) powyżej kwoty 1000,00 zł
c) z tytułu opłat za energię elektryczną ENERGA

2,50 zł* / 3,50 zł / 6,00 zł / 4,00 zł
bez prowizji

d) z tytułu opłat radiofonicznych i telewizyjnych RTV
e) z tytułu opłat składek w związku z zawartą za pośrednictwem Banku umową ubezpieczeniową

bez prowizji

3) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych Banku
2. Skup i sprzedaż walut obcych

bez prowizji

3. Przechowywanie depozytu (klucze, papiery wartościowe, drobne przedmioty)

za każdą operację

bez prowizji

miesięcznie

20,00 zł

Uwaga: Opłata nie dotyczy depozytów składanych z urzędu, np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, albo na zabezpieczenie kredytu
4. Opłata wpisowa za wstąpienie na Członka Banku
5. Wydanie klucza do skrytki na korespondencję bankową
6. Niezwrócenie, utrata lub zniszczenie klucza do skrytki na korespondencję bankową
7. Za zastrzeżenie:
1) dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług Banku
2) dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt 1
8. Opłata za wymianę monet kolekcjonerskich

jednorazowo

30,00 zł

jednorazowo

bez opłat

każdorazowo
za każde zastrzeżenie

40,00 zł
bez opłat
10,00 zł
3%

9. Wyslanie na wniosek klienta zapytania do Centralnej informacji o rachunkach uśpionych

za każde zapytanie

25,00 zł
*dotyczy Oddziału Przedecz i Oddziału Dąbie
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Dział VI. KREDYTY
Rozdział 1. Kredyty złotowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowizje od kredytów/pożyczek dla klientów instytucjonalnych:
a) obrotowego

3% kwoty kredytu nie mniej niż 50,00

b) obrotowego na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej
c) obrotowego (klęskowego) bez dopłat ARiMR

2,5% kwoty kredytu
2% kwoty kredytu

d) odnawialnego w rachunku bieżącym:
- od kwoty przyznanego limitu

3% kwoty limitu

- od kwoty odnowionego limitu

3% kwoty limitu

- od podwyższenia limitu kredytowego w trakcie trwania umowy
e) obrotowego (klęskowego) z dopłatami ARiMR
f) obrotowego (nieoprocentowanego dla producenta rolnego – linia KO) z dopłatami ARiMR

3% kwoty podwyższenia
1,85% kwoty kredytu
0,25% kwoty kredytu

g) płatniczego

3% kwoty kredytu

h) inwestycyjnego
i) inwestycyjnego na zakup maszyn
j)

2,5% kwoty kredytu
2,5% kwoty kredytu

inwestycyjnego na zakup użytków rolnych i zakup lub budowę innych nieruchomości związanych z działalnością rolniczą

k) inwestycyjnego na budowę płyty obornikowej i zbiorników na gnojowicę
l) inwestycyjnego na refinansowanie zakupu bydła mlecznego

2,5% kwoty kredytu
1,8% kwoty kredytu
2,5% kwoty kredytu

m) unijnego
n) inwestycyjnego z dopłatami ARiMR

2% kwoty kredytu
1,85% kwoty kredytu

o) inwestycyjnego z częściową spłatą kapitału (MRcsk)

1,85% kwoty kredytu

p) obrotowego / inwestycyjnego zawartego w konsorcjum z SGB-Bankiem SA (w tym także na mocy pełnomocnictw)

1% – 3% kwoty kredytu

2. Prowizje przygotowawcze od kredytów konsumenckich niezabezpieczonych hipotecznie:
a) gotówkowego
- do kwoty 15 000,00 zł

0,5% kwoty kredytu

- powyżej kwoty 15 000,00 zł

2,9% kwoty kredytu

b) gotówkowego - dla pracowników sektora bankowego i jednostek samorządu terytorialnego
c) odnawialnego w ROR:

1,2% kwoty kredytu

- od kwoty przyznanego limitu
- od kwoty odnowionego limitu

3% kwoty limitu
3% kwoty limitu

- od podwyższenia limitu kredytowego w trakcie trwania umowy

3% kwoty podwyższenia

d) odnawialnego w ROR - dla pracowników sektora bankowego i jednostek samorządu terytorialnego:
- od kwoty przyznanego limitu

1,2% kwoty limitu

- od kwoty odnowionego limitu
- od podwyższenia limitu kredytowego w trakcie trwania umowy

1,2% kwoty limitu
1,2% kwoty podwyższenia

3. Prowizje przygotowawcze od kredytów konsumenckich zabezpieczonych hipotecznie:
a) mieszkaniowego

1,8% kwoty kredytu

b) konsolidacyjnego
c) konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie

2% kwoty kredytu
1,2% - 3,5% kwoty kredytu

d) pożyczki hipotecznej

2,5% kwoty pożyczki

4. Prowizje od kredytów/pożyczek dla pozostałych grup klientów:
a) inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych

1,5% – 2,5% kwoty kredytu

b) inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych (z dotacją NFOŚiGW)
c) obrotowego/w rachunku bieżącym/inwestycyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego
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3% kwoty kredytu
zgodnie z SIWZ lub indywidualnie

5. Opłata wstępna za rozpatrzenie wniosku o kredyt inwestycyjny z dopłatami ARiMR

0,5% wnioskowanej kwoty kredytu

Uwaga:
1. W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej w/w opłata jest zaliczana w poczet prowizji
2. W przypadku negatywnej decyzji kredytowej lub rezygnacji wnioskodawcy z ubiegania się o kredyt opłata nie jest zwracana
6. Opłata wstępna za rozpatrzenie wniosku klienta instytucjonalnego (za wyjątkiem rolników indywidualnych) o kredyt/pożyczkę bez dopłat ARiMR

0,5% wnioskowanej kwoty kredytu nie mniej niż 300,00
zł

Uwaga:
1. W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej w/w opłata jest zaliczana w poczet prowizji
2. W przypadku negatywnej decyzji kredytowej lub rezygnacji wnioskodawcy z ubiegania się o kredyt opłata nie jest zwracana
7. Prowizja wstępna za rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji/regwarancji, poręczenia, promesy udzielenia gwarancji/regwarancji
Uwaga:

od 0 – 1% wnioskowanej kwoty

1. Prowizja płatna jest w dniu złożenia zlecenia.
2. W razie odmowy udzielenia gwarancji/regwarancji lub rezygnacji zleceniodawcy, prowizja nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia gwarancji/regwarancji,
zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie.
8. Prowizja za udzielenie gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu lub od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu

od 0,5 – 5% kwoty udzielonej lub kwoty czynnej

Uwaga:
Prowizja pobierana może być za każdy rozpoczęty miesięczny/ kwartalny/ roczny lub za cały okres ważności zobowiązania.
od 0,5 – 5% kwoty udzielonej lub kwoty czynnej

9. Prowizja z tytułu zmiany warunków gwarancji, poręczenia, regwarancji
10. Sporządzenie i wysłanie:
a) wezwania do zapłaty

15,00

b) przypomnienia o zapłacie
Uwaga:

5,00

1. Opłatę pobiera się od każdego przypomnienia i wezwania (wysłanego zarówno do Kredytobiorcy czy Poręczycieli). Opłatę ponosi Kredytobiorca.
2. Opłaty nie pobiera się od umów kredytów konsumenckich (o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.))
zawartych od dnia 11.03.2016 r.
11. Wezwanie do rozliczenia się z udzielonego kredytu

30,00

12. Wystawienie promesy udzielenia kredytu/pożyczki dla klientów instytucjonalnych

100,00

13. Czynności związane ze zmianą warunków spłaty kredytów/pożyczek:
a) za prolongatę bądź zawieszenie okresu spłaty kredytów/pożyczek nie przekraczającą końcowego terminu spłaty
b) za prolongatę bądź zawieszenie okresu spłaty kredytów/pożyczek przekraczającą końcowy termin spłaty
c) za prolongatę kredytu obrotowego (klęskowego) z dopłatami ARiMR
d) za zmianę planu spłaty na wniosek kredytobiorcy z tytułu udzielonych kredytów/pożyczek

1% kwoty podlegającej prolongacie lub zawieszeniu nie
mniej niż 25,00
2% kwoty podlegającej prolongacie lub zawieszeniu nie
mniej niż 50,00
3% kwoty podlegającej prolongacie
30,00

Uwaga:
Nie pobiera się opłat za zmianę warunków spłaty kredytów inwestycyjnych i obrotowych (klęskowych) z dopłatami ARiMR udzielonych od 01.01.2015 r.
2,5% kwoty kredytu nie mniej niż 50,00

14. Sporządzenie umowy ugody w związku z udzielonym i wypowiedzianym kredytem/pożyczką
15. Inne czynności związane z obsługą kredytów/pożyczek:
a) powtórne wydanie klientowi dokumentów (zaświadczeń, zezwoleń)

50,00

b) wydanie odpisu umowy kredytowej i innych dokumentów

50,00

16. Inne czynności, wykonane na wniosek klienta, związane ze zmianą warunków umowy, np. za zmianę prawnego zabezpieczenia

0,3% kwoty kredytu nie mniej niż 20,00

17. Wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej zabezpieczonych hipotecznie wierzytelności

25,00

18. Sporządzenie i wysłanie do właściwego Sądu Rejestrowego wniosku o wpis do rejestru zastawów

15,00

19. Sporządzenie i wysłanie do właściwego Sądu Rejestrowego wniosku o wykreślenie z rejestru zastawów

10,00

20. Wykonanie czynności dotyczących bezciężarowego odłączenia części nieruchomości

50,00
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21. Sporządzenie i wysłanie do właściwego Urzędu Skarbowego dokumentów związanych z opłatą podatku od czynności cywilno – prawnych w związku z
ustanowieniem hipoteki:
a) od pierwszego kompletu deklaracji PCC (hipoteka zwykła i kaucyjna jednej KW)

30,00

b) od każdego następnego kompletu deklaracji PCC

15,00

22. Sporządzenie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia i innych obciążeń klienta (w tym także o braku zadłużenia)
23. Sporządzenie i wydanie na wniosek klienta oceny zdolności kredytowej

30,00
50,00
0,3% aktualnej kwoty zadłużenia

24. Opłata za administrowanie kredytów z dopłatami ARiMR
Uwaga:
1. Opłata naliczana i pobierana jest po każdym roku kredytowania wg salda kredytowego z dnia, w którym rozpoczyna się kolejny rok kredytowania.
2. W/w opłata nie dotyczy kredytów z dopłatami ARiMR udzielonych od 01.01.2015 r. oraz zawartych w ramach konsorcjów bankowych, z Bankiem Spółdzielczym w
Witkowie jako bankiem uczestnikiem.
3. W indywidualnych przypadkach wysokość opłaty może podlegać negocjacjom i/lub może zostać rozłożona na raty, które kredytobiorca zobowiązany jest zapłacić
najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia naliczenia opłaty.

3% wnioskowanej kwoty kredytu

25. Pisemne uzasadnienie odmowy udzielenia kredytu
26. Czynności nie uwzględnione w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

30,00
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Dział VII. WYKUP WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowizja przygotowawcza od wykupu wierzytelności leasingowych

0,5% - 3% kwoty wykupu

2. Sporządzenie i wysłanie:
a) wezwania do zapłaty

15,00

b) przypomnienia o zapłacie
Uwaga:

5,00

Opłatę pobiera się od każdego przypomnienia i wezwania (wysłanego zarówno do korzystającego/dłużnika czy innych osób/podmiotów zobowiązanych do zapłaty). Opłatę
ponosi korzystający/dłużnik.
100,00

3. Wystawienie promesy
4. Opłata za zmianę harmonogramu spłaty na wniosek klienta

100,00

5. Sporządzenie umowy ugody w związku z udzielonym i wypowiedzianym wykupem wierzytelności leasingowych

2,5% aktualnej kwoty wykupu nie mniej niż 50,00

6. Inne czynności związane z obsługą:
a) powtórne wydanie klientowi dokumentów (zaświadczeń, zezwoleń)

50,00

b) wydanie odpisu umowy i innych dokumentów

50,00

7. Inne czynności, wykonane na wniosek korzystającego/dłużnika, związane ze zmianą warunków umowy, np. za zmianę prawnego zabezpieczenia

0,3% aktualnej kwoty wykupu nie mniej niż 20,00

8. Wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej zabezpieczonych hipotecznie wierzytelności

25,00

9. Sporządzenie i wysłanie do właściwego Sądu Rejestrowego wniosku o wpis do rejestru zastawów

15,00

10. Sporządzenie i wysłanie do właściwego Sądu Rejestrowego wniosku o wykreślenie z rejestru zastawów

10,00

11. Wykonanie czynności dotyczących bezciężarowego odłączenia części nieruchomości

50,00

12. Sporządzenie i wysłanie do właściwego Urzędu Skarbowego dokumentów związanych z opłatą podatku od czynności cywilno – prawnych w związku z
ustanowieniem hipoteki:
a) od pierwszego kompletu deklaracji PCC (hipoteka)

30,00

b) od każdego następnego kompletu deklaracji PCC

15,00

13. Sporządzenie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia i innych obciążeń korzystającego/dłużnika (w tym także o braku zadłużenia)

30,00

14. Czynności nie uwzględnione w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

30,00
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