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DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, zwany dalej Bankiem pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe od klientów instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi 

bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów instytucjonalnych (rachunki, lokaty, bankowość elektroniczna, karty płatnicze)", zwaną dalej taryfą. 
2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych lub w walucie rachunku. 

3. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 

4. Prowizje i opłaty podawane są w stawkach brutto, chyba że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego. 
5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 

6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Opłaty cykliczne pobierane są ostatniego dnia miesiąca, za wyjątkiem opłaty za użytkowanie karty, która pobierana jest do 10 dnia roboczego następnego miesiąca za miesiąc miniony. 
10. Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank.  

11. Pakiety taryfowe przeznaczone są dla następujących grup klientów: 

1) Biznes Start – dla klientów instytucjonalnych, którzy prowadzą działalność gospodarczą (firmy i przedsiębiorcy) – pakiet obowiązuje przez okres 2 lata od momentu zawarcia umowy rachunku (dla nowych klientów, 
którzy aktualnie nie posiadają oraz nie posiadali rachunku rozliczeniowego w Banku w okresie ostatnich 12 miesięcy), 

2) Biznes (do 28.02.2018 r. pakiet funkcjonował pod nazwą BUSINESS STANDARD)  - dla klientów instytucjonalnych z wyłączeniem rolników, 

3) Extra ZUS – dla klientów instytucjonalnych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (rachunki przeznaczone wyłącznie do regulowania okresowych płatności ZUS), 
4) Agro Start - dla rolników indywidualnych do ukończenia 40 roku życia (dla nowych klientów, którzy aktualnie nie posiadają oraz nie posiadali rachunku rozliczeniowego w Banku w okresie ostatnich 12 miesięcy), 

5) Agro (do 28.02.2018 r. pakiet funkcjonował pod nazwą AGRO BUSINESS) – dla rolników indywidualnych oraz działów specjalnych produkcji rolnej, 

6) Non Profit (do 28.02.2018 r. pakiet funkcjonował pod nazwą BUSINESS EXTRA) – dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego. 
12. Pakiet Agro Start obowiązuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym posiadacz rachunku ukończy 40 rok życia, po tym dniu obowiązuje pakiet Agro. 

13. Pakiet Biznes Start obowiązuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym miną 2 lata od momentu zawarcia umowy rachunku, po tym dniu obowiązuje pakiet Biznes. 

14. Zmiany pakietów na wniosek posiadacza rachunku obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o zmianę. 
15. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 

16. 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. 
17. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się możliwość stosowania innych prowizji i opłat niż przewidzianych w taryfie. Ustalenie indywidualnych prowizji i opłat odbywa się na wniosek klienta, decyzję podejmuje Zarząd 

Banku. Indywidualne warunki określa umowa z klientem. 

18. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku. 
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DZIAŁ II. PRODUKTY I USŁUGI W OFERCIE BANKU 

Rozdział 1.  Obsługa rachunków rozliczeniowych 
 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 

Pakiet taryfowy 

Biznes Start Biznes Extra ZUS Agro Start Agro  Non Profit 

 

1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku (bieżący, pomocniczy)1) 2)                                                                                                                                                                                                                                                        miesięcznie za 

każdy rachunek 

6 m-cy bez opłat 

potem 5,00 zł 
20,00 zł3)                                                                                                                                                                                                                                                          bez opłat 6 m-cy bez opłat 

potem 5,00 zł4) 
20,00 zł3)                                                                                                                                                                                                                                                         bez opłat 

3. Wpłata gotówki na rachunek dokonywana w placówce 

Banku 

naliczana od 

wpłacanej kwoty 

0,1% min. 3,50 zł 0,3% min. 3,50 zł 0,3% min. 3,50 zł 0,1% min. 3,50 zł5) 0,3% min. 3,50 zł bez opłat  

4. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce 

Banku 

naliczana od 

wypłacanej kwoty 

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

 

5. Polecenie przelewu:  

1) złożone w formie papierowej w placówce Banku: 

a) na rachunki prowadzone w Banku6) 

za każdy przelew 

3,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł bez opłat 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju  

realizowane systemie ELIXIR 

6,00 zł                          5,00 zł  5,00 zł 5,00 zł  5,00 zł  2,50 zł 

c) na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju 

realizowane w systemie Express Elixir 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

2) złożone za pośrednictwem usługi bankowości 

elektronicznej: 

 

a) na rachunki prowadzone w Banku 

za każdy przelew 

bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju 
realizowane systemie ELIXIR 

1,00 zł 1,20 zł nie dotyczy 1,00 zł 1,20 zł 1,00 zł 

c) na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju 

realizowane w systemie Express Elixir 

5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

d) za pośrednictwem systemu płatności internetowych 
PayByNet 

- bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat 

6. Realizacja przelewu z tytułu zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

7. Zlecenie stałe:  

1) złożone w placówce Banku: 

a) przyjęcie zlecenia stałego  za każdą dyspozycję 3,00 zł 3,00 zł nie dotyczy 3,00 zł 3,00 zł bez opłat 

b) realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w 
Banku 

za każdy przelew 

bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat 

c) realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w innym 

banku w kraju 

3,00 zł 

 

2,50 zł 

 

nie dotyczy  2,50 zł 

 

2,50 zł 2,00 zł 

 

d) odwołanie lub modyfikacja (terminu, kwoty, 
adresata)  zlecenia stałego 

za każdą dyspozycję 2,00 zł 
 

2,00 zł nie dotyczy  2,00 zł 
 

2,00 zł 2,00 zł 
 

2) złożone za pośrednictwem usługi bankowości 

elektronicznej: 

 

a) przyjęcie zlecenia stałego  za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat 

b) realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w 

Banku 
za każdy przelew 

bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat 

c) realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w innym 

banku w kraju 

1,00 zł 

 

1,20 zł nie dotyczy  1,00 zł 

 

1,20 zł 1,00 zł 

 

d) odwołanie lub modyfikacja (terminu, kwoty, 

adresata)  zlecenia stałego 

za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat 

8. Polecenie zapłaty:  

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika za każdą operację 1,00 zł 1,00 zł nie dotyczy 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 
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3) odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty  za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:                

1) w  formie papierowej: 

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w 

placówce prowadzącej rachunek 

- bez opłat 

 

bez opłat bez opłat 

 

bez opłat 

 

bez opłat bez opłat 

 

b) sporządzenie raz w miesiącu i wysłanie wyciągu 

bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 

- bez opłat 

 

bez opłat bez opłat 

 

bez opłat 

 

bez opłat bez opłat 

c) sporządzenie częściej niż raz w miesiącu i wysłanie 

wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora 

pocztowego7) 

za każdą przesyłkę 5,00 zł 

 

5,00 zł 5,00 zł 

 

5,00 zł 

 

5,00 zł 5,00 zł 

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 

10. Sporządzenie:  

1) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) oraz 

historii rachunku za każdy dokument 

7,00 zł (opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%) 

2) odpisu każdego załącznika do wyciągu 3,00 zł (opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%) 

3) odpisu dokumentu pozostającego w archiwum Banku 

w przypadku, gdy klient: 

 

a) określi datę dokonania operacji 
za każdy dokument 

15,00 zł (opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%) 

b) nie określi daty operacji 25,00 zł (opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%) 

11. Wydanie książeczki czekowej za każdą książeczkę 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 5,00 zł 

12. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i 

wysokości salda 

za każde 

zaświadczenie 

25,00 zł (opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%) 

13. Pełnomocnictwa: ustanowienie, zmiana lub odwołanie 

pełnomocnika8) 

za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat 

14. Realizacja spadku od każdego 
spadkobiercy 

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

15. Polecenie przelewu - realizacja polecenia wypłaty 

(przekazu) za granicę lub do innego banku w kraju w tym 

polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu w 

walucie obcej 

za każde polecenie 

wypłaty 

5,00 zł + prowizja SGB-Banku S.A. nie dotyczy 5,00 zł + prowizja SGB-Banku S.A. 

16. Zmiana karty wzorów podpisów za każdą zmianę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

17. Obsługa karty debetowej 

 

miesięcznie 

za każdą kartę 

0 zł  

przy rozliczeniu 
operacji 

bezgotówkowych  

w miesiącu 
kalendarzowym 

na łączną kwotę 

min. 500,00 zł,  
w przeciwnym 

wypadku 5,00 zł 

0 zł  

przy rozliczeniu 
operacji 

bezgotówkowych  

w miesiącu 
kalendarzowym 

na łączną kwotę 

min. 500,00 zł,  
w przeciwnym 

wypadku 5,00 zł 

nie dotyczy 0 zł  

przy rozliczeniu 
operacji 

bezgotówkowych  

w miesiącu 
kalendarzowym na 

łączną kwotę  

min. 500,00 zł,  
w przeciwnym 

wypadku 5,00 zł 

0 zł  

przy rozliczeniu 
operacji 

bezgotówkowych  

w miesiącu 
kalendarzowym 

na łączną kwotę 

min. 500,00 zł,  
w przeciwnym 

wypadku 5,00 zł 

0 zł  

przy rozliczeniu 
operacji 

bezgotówkowych  

w miesiącu 
kalendarzowym na 

łączną kwotę  

min. 500,00 zł,  
w przeciwnym 

wypadku 5,00 zł 

18. Likwidacja rachunku1) za każdą likwidację 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

19. Usługa płatności masowych 

  

 
- 

według 
indywidualnej 

umowy z klientem 

według 
indywidualnej 

umowy z klientem 

nie dotyczy 
 

nie dotyczy 
 

nie dotyczy według 
indywidualnej 

umowy z klientem 
1) Opłaty nie pobiera się w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank 
2) Opłaty nie pobiera się od rachunków pomocniczych otwartych na potrzeby różnego rodzaju dotacji ze środków unijnych 
3) Dla klientów, którzy nie posiadali rachunku rozliczeniowego w Banku w okresie ostatnich 12 miesięcy opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 zł przez okres 6 miesięcy od założenia rachunku (rachunki założone do dnia 

28.02.2019 r.) 
4) Dla klientów, którzy przedłożą Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej z tytułu „Ułatwiania startu młodym rolnikom” opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 zł przez okres 2 lat od założenia rachunku 
5) Dla klientów, którzy przedłożą Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej z tytułu „Ułatwiania startu młodym rolnikom” wpłata gotówkowa na rachunek wynosi 0,00 zł przez okres 2 lat od założenia rachunku 
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6) Opłaty nie pobiera się za przelewy na rachunki lokat oraz kredytowe 
7) Opłaty nie pobiera się za każdą pierwszą przesyłkę w miesiącu 
8) Jeżeli odwołuje się jednego pełnomocnika i jednocześnie ustanawia innego pełnomocnika, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata 

 

 

Rozdział 2. Obsługa rachunków VAT (wszystkie opłaty pobierane są z rachunku rozliczeniowego, dla którego założony został rachunek VAT) 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku - bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku - bez opłat 

3. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 25,00 zł (opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%) 

4.  Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:  

1) w  formie papierowej: 

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek - bez opłat 

b) sporządzenie raz w miesiącu i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego - bez opłat 

c) sporządzenie częściej niż raz w miesiącu i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora 

pocztowego1) 

za każdą przesyłkę 5,00 zł 

 

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

5.  Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT na wniosek klienta  za każde zestawienie 10,00 zł za każdy rok 

6. Sporządzenie kopii:  

1) wyciągu bankowego (bez załączników) 
za każdy dokument 

7,00 zł (opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%) 

2) każdego załącznika do wyciągu 3,00 zł (opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%) 

3) dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku, gdy klient:  

a) określi datę dokonania operacji 
za każdy dokument 

15,00 zł (opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%) 

b) nie określi daty operacji 25,00 zł (opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%) 

7. Likwidacja rachunku - bez opłat 

Uwaga: Opłaty za realizacje dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokość opłat jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego, dla którego 

prowadzony jest rachunek VAT. 
1) Opłaty nie pobiera się za każdą pierwszą przesyłkę w miesiącu 

 

 

Rozdział 3. Obsługa rachunków lokat terminowych 
 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej - bez opłat 

2. Wpłata gotówkowa środków na rachunek lokaty terminowej - bez opłat 

3. Wypłata gotówkowa środków z rachunku lokaty terminowej - bez opłat 

4. Przelew środków z lokaty na rachunek bankowy:   

1) prowadzony w Banku - bez opłat 

2) prowadzony w innych bankach w kraju za każdy przelew 10,00 zł 

5. Realizacja przelewu z tytułu zajęcia rachunku bankowego  za każdy przelew 10,00 zł 

6. Pełnomocnictwa: ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnika1) za każdą dyspozycję 10,00 zł 

7. Realizacja spadku od każdego spadkobiercy 20,00 zł 

8. Sporządzenie wyciągu bankowego na życzenie klienta  - bez opłat 

9. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 25,00 zł (opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%) 

10. Likwidacja  rachunku lokaty terminowej - bez opłat 
1) Jeżeli odwołuje się jednego pełnomocnika i jednocześnie ustanawia innego pełnomocnika, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata 
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Rozdział 4. Obsługa mieszkaniowych rachunków powierniczych 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego  jednorazowo w dniu 

podpisania umowy 

opłata ustalana indywidualnie 

uzależniona od wartości inwestycji, 

min. 3.500,00 zł 

2. Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego jednorazowo w dniu 
podpisania umowy 

opłata ustalana indywidualnie 
uzależniona od wartości inwestycji, 

min. 3.500,00 zł 

3. Kontrola inwestycji przeprowadzana przez podmiot zewnętrzny - pierwsza kontrola przed podjęciem decyzji o 

otwarciu rachunku powierniczego 

jednorazowo 
 

wg cennika podmiotu zewnętrznego 

4. Kontrola inwestycji przeprowadzana przez podmiot zewnętrzny - kontrola zakończenia realizacji etapu 

przedsięwzięcia deweloperskiego 

za każdą kontrolę wg cennika podmiotu zewnętrznego 

 

 

Rozdział 5. Waluty wymienialne 

 

Skup i sprzedaż wartości dewizowych 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Skup i sprzedaż walut obcych - bez opłat 

 

Obsługa rachunków w walutach wymienialnych 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku - bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku:  

1) rozliczeniowego1) miesięcznie 20,00 zł 

2) lokaty terminowej - bez opłat 

3. Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty):  

1) rachunek rozliczeniowy naliczana od 
wpłacanej/wypłacanej 

kwoty 

0,5% min. 5,00 zł 

2) rachunek lokaty terminowej - bez opłat 

4. Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości 5.000,00 euro)  

Uwaga: w przypadku obliczania prowizji metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN należy 

stosować kursy średnie NBP z dnia transakcji 

od kwoty awizowanej 
wypłaty 

0,3% 

5. Polecenie przelewu na rachunki prowadzone w Banku - bez opłat 

6. Realizacja przelewu z tytułu zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 10,00 zł 

7. Polecenie przelewu - realizacja polecenia wypłaty (przekazu) za granicę lub do innego banku w kraju w tym 

polecenie przelewu SEPA oraz polecenie przelewu w walucie obcej 

za każde polecenie wypłaty 5,00 zł + prowizja SGB-Banku S.A. 

8. Pełnomocnictwa: ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnika2) za każdą dyspozycję 10,00 zł 

9. Realizacja spadku od każdego spadkobiercy 20,00 zł 

10. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:    

1) w  formie papierowej: 

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek - bez opłat 

b) sporządzenie raz w miesiącu i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego - bez opłat 
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c) sporządzenie częściej niż raz w miesiącu i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora 

pocztowego3) 

za każdą przesyłkę 5,00 zł 

 

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

11. Sporządzenie:  

1) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) oraz historii rachunku 
za każdy dokument 

7,00 zł (opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%) 

2) odpisu każdego załącznika do wyciągu 3,00 zł (opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%) 

3) odpisu dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku, gdy klient:  

a) określi datę dokonania operacji 
za każdy dokument 

15,00 zł (opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%) 

b) nie określi daty operacji 25,00 zł (opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%) 

12. Zmiana karty wzorów podpisów za każdą zmianę 10,00 zł 

13. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 25,00 zł (opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%) 

14. Likwidacja rachunku:  

1) rozliczeniowego1) za każdą likwidację 5,00 zł 

2) lokaty terminowej - bez opłat 
1) Opłaty nie pobiera się w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank 
2) Jeżeli odwołuje się jednego pełnomocnika i jednocześnie ustanawia innego pełnomocnika, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata 
3) Opłaty nie pobiera się za każdą pierwszą przesyłkę w miesiącu 

 

 

Rozdział 6. Elektroniczne kanały dostępu 
 

Powiadomienia SMS (SMS Banking) 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Abonament miesięczny (w cenie abonamentu 10 SMS-ów) miesięcznie 3,00 zł 

2. Opłata za każdy kolejny SMS za każdy SMS 0,30 zł 

3. Zmiana numeru telefonu komórkowego, na który mają być przesyłane informacje  za każdą zmianę 1,00 zł 

 

Usługa bankowości elektronicznej (Internet Banking) Wariant I (jednoosobowa autoryzacja dyspozycji) 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Udostępnienie usługi - bez opłat 

2. Korzystanie z usługi - bez opłat 

   3. Potwierdzenie w formie papierowej dokonanej transakcji za pośrednictwem Internet Bankingu za każdą transakcję 5,00 zł 

4. Przekazywanie haseł SMS do autoryzacji dyspozycji - bez opłat 

5. Zablokowanie lub odblokowanie dostępu do usługi - bez opłat 

 

Usługa bankowości elektronicznej (Internet Banking) Wariant II (jedno lub wieloosobowa autoryzacja dyspozycji) 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Udostępnienie usługi  - bez opłat 

2. Korzystanie z usługi miesięcznie 15,00 zł 

3. Potwierdzenie w formie papierowej dokonanej transakcji za pośrednictwem Internet Bankingu za każdą transakcję 5,00 zł 

4. Przekazywanie haseł SMS do autoryzacji dyspozycji - bez opłat 

5. Wydanie karty chipowej jednorazowo, za każdą kartę 50,00 zł 

6. Wydanie czytnika kart chipowych jednorazowo, za każdy czytnik 50,00 zł 

7. Zablokowanie lub odblokowanie dostępu do usługi - bez opłat 

8. Pomoc pracownika Banku przy instalacji oprogramowania na komputerze klienta za każdą instalację 65,00 zł (opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%) 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Rozdział 7. Karty płatnicze 
 

Karty debetowe do rachunku rozliczeniowego w złotych 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

Karta z funkcją zbliżeniową 

Mastercard Business  Visa Business 

1. Wydanie karty - bez opłat bez opłat 

2. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 

3. Wznowienie karty - bez opłat bez opłat 

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat 

5. Obsługa karty debetowej - Rozdział 1.  Obsługa rachunków rozliczeniowych ust. 17 

6. Zmiana limitów karty na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 

7. Opłata za wypłatę gotówki:  

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 
za każdą wypłatę pobierana 

w dniu rozliczenia operacji 
 

opłata procentowa naliczana 

od wypłacanej kwoty 

bez opłat bez opłat 

2) w kasach banków SGB przy użyciu terminala POS 3,00 zł 3,00 zł 

3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 5,00 zł 5,00 zł 

4) w kasach innych niż wskazane w pkt 2 przy użyciu terminala POS 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 

5) w bankomatach za granicą 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 

6) w ramach usługi cash back 3,00 zł 3,00 zł 

8. Opłata za nowy numer PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 

9. Zmiana PIN w bankomatach:  

1) banków SGB 
za każdą zmianę 

5,00 zł 5,00 zł 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,50 zł 7,50 zł 

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:  

1) banków SGB 
za każde sprawdzenie 

bez opłat bez opłat 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,50 zł 1,50 zł 

11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta:   

1) w formie papierowej listem zwykłym 
za każde zestawienie 

3,00 zł 3,00 zł 

2) w formie elektronicznej na adres e-mail bez opłat bez opłat 

12. Wydanie karty w trybie ekspresowym za każdą kartę 45,00 zł 45,00 zł 

13. Wydanie numeru PIN w trybie ekspresowym za każdy numer PIN 45,00 zł 45,00 zł 

14. Transakcja bezgotówkowa - bez prowizji bez prowizji 

15. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej kartą w walucie innej niż PLN naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

bez opłat 3% 

 

Karty walutowe do rachunku rozliczeniowego w EUR/USD/GBP 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca  

w walucie rachunku 

Karta z funkcją zbliżeniową 

Mastercard 

1. Wydanie karty - bez opłat bez opłat 

2. Obsługa karty miesięcznie za każdą kartę 1,50 EUR/2,00 USD/1,50 GBP 

3. Wypłata gotówki:  

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych - bez opłat 

2) w kasach banków SGB przy użyciu terminala POS za każdą wypłatę pobierana 

w dniu rozliczenia operacji 
 

opłata procentowa naliczana 

od wypłacanej kwoty 

1,00 EUR/1,00 USD/1,00 GBP 

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 1,50 EUR/2,00 USD/1,00 GBP 

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 przy użyciu terminala POS 3% min. odpowiednio 1,50 EUR/2,00 USD/1,00 GBP 

5) w bankomatach za granicą 3% min. odpowiednio 1,50 EUR/2,00 USD/1,00 GBP 

6) w ramach usługi cash back 0,50 EUR/0,50 USD/0,50 GBP 
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4. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 1,50 EUR/2,00 USD/1,00 GBP 

5. Zmiana PIN w bankomatach:  

1) banków SGB 
za każdą zmianę 

1,00 EUR/1,00 USD/1,00 GBP 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,50 EUR/2,00 USD/1,00 GBP 

6. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:  

1) banków SGB 
za każde sprawdzenie 

0,25 EUR/0,30 USD/0,20 GBP 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 EUR/1,00 USD/1,00 GBP 

7. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta:  

1) w formie papierowej listem zwykłym za każde zestawienie 0,50 EUR/0,60 USD/0,40 GBP 

2) w formie elektronicznej na adres e-mail - bez opłat 

8. Transakcja bezgotówkowa - bez prowizji 

 

 

Rozdział 8. Ubezpieczenia posiadaczy/użytkowników kart płatniczych 
 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub 

zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej): 

 

 

1) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł) 
miesięcznie 

1,45 zł 

2) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł) 2,55 zł 

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w „Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik” 

2. Pakiet Bezpieczny Podróżnik:  

1) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł) 
miesięcznie 

1,05 zł 

2) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł) 2,95 zł 

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w „Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik” 

3. Pakiet Bezpieczna Karta i Bezpieczny Podróżnik:  

1) Wariant Classic 
miesięcznie 

2,05 zł 

2) Wariant Gold 4,75 zł 

Uwaga: warunki ubezpieczenia określone są w „Szczególnych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik” 

4. Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta oraz Assistance (dotyczy tylko karty z funkcją zbliżeniową Visa Business) - bez opłat1) 

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w „Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta” oraz „Szczególnych warunkach ubezpieczenia Concordia Visa Assistance” 

1) Ubezpieczenie obowiązuje do końca terminu ważności kart wydanych przed 01.04.2015 r. 

 

Rozdział 9. Pozostałe  opłaty 
 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. 

 

Wpłaty gotówkowe:  

1) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach w kraju realizowane w systemie ELIXIR naliczana od wpłacanej kwoty 0,60%  min. 4,00 zł 

2) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach w kraju realizowane w systemie Express ELIXIR naliczana od wpłacanej kwoty 0,75% min. 10,00 zł 

3) dokonywane w Agencjach Banku naliczana od wpłacanej kwoty 0,50%  min. 2,70 zł 

4) na działalność pożytku publicznego - bez opłat 

5) na rachunki karty Kibica SGB - KKS Lech Poznań - bez opłat 

6) na Gminę Wągrowiec z tytułu podatku od nieruchomości i podatku gruntowego - bez opłat 

2. Przelewy złożone przez Urzędy Miasta i Gminy oraz pozostałe jednostki samorządowe w przypadku  

gdy nie korzystają z indywidualnej oferty: 

 

1) na rachunki prowadzone w Banku złożone w formie papierowej oraz elektronicznej poprzez system Internet Banking - bez opłat 

2) na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju złożone w formie papierowej realizowane w systemie ELIXIR 

za każdy przelew 

2,00 zł 

3) na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju złożone w formie elektronicznej poprzez system Internet Banking 

realizowane w systemie ELIXIR 

1,00 zł 

3. Utargi nocne do wrzutni oraz od wpłat gotówkowych w formie zamkniętej bez przeliczania gotówki  naliczana od wpłacanej kwoty 0,10% 
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4. Opłata za wydanie klientowi portfela lub innego opakowania wielokrotnego użytku przeznaczone do dokonywania 

wpłat w formie zamkniętej 

za każdy portfel  

lub inne opakowanie  

wg ceny zakupu dokonanego przez Bank 

 (opłata obejmie podatek od towarów i usług w stawce 23%) 

5. Wydanie opinii bankowej na wniosek klienta za każdą opinię 65,00 zł  

(opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%) 

6. Przechowywanie w depozycie bankowym duplikatów kluczy:  

1) przyjęcie depozytu do przechowania  za każdy depozyt 30,00 zł 

2) przechowywanie depozytu miesięcznie za każdy depozyt 30,00 zł 

7. Zastrzeżenie/odwołanie zastrzeżenia w systemie DZ dokumentów potwierdzających tożsamość:  

1) osoby korzystającej z usług z oferty Banku 
za każde zastrzeżenie 

bez opłat 

2) osoby innej niż wskazana w pkt 1 20,00 zł 

8. Za odzyskanie środków pieniężnych na wniosek klienta, w przypadku gdy ten wskazał w zleceniu płatniczym 

nieprawidłowy unikatowy numer rachunku NRB odbiorcy 

za każde odzyskanie 25,00 zł  

(opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%) 

9. Zamiana krajowych znaków pieniężnych na inne nominały:  

1) do 10 sztuk - bez opłat 

2) powyżej 10 sztuk naliczana od zamienianej kwoty 0,50% min. 2,00 zł 
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DZIAŁ III. PRODUKTY I USŁUGI WYCOFANE Z OFERTY BANKU 

Rozdział 1. Karty płatnicze 
 

Karty debetowe do rachunku rozliczeniowego w złotych 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

Karta bez funkcji zbliżeniowej 

Visa Business Electron 

1. Wydanie duplikatu karty w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 20,00 zł 

2. Wznowienie karty - bez opłat 

3. Zastrzeżenie karty - bez opłat 

4. Obsługa karty debetowej - Rozdział 1.  Obsługa rachunków rozliczeniowych ust. 17 

5. Zmiana limitów karty na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 

6. Opłata za wypłatę gotówki:  

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 
za każdą wypłatę pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
 

opłata procentowa naliczana od 

wypłacanej kwoty 

bez opłat 

2) w kasach banków SGB przy użyciu terminala POS 3,00 zł 

3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 5,00 zł 

4) w kasach innych niż wskazane w pkt 2 przy użyciu terminala POS 3% min. 5,00 zł 

5) w bankomatach za granicą 3% min. 10,00 zł 

6) w ramach usługi cash back 3,00 zł 

7. Opłata za nowy numer PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 

8. Zmiana PIN w bankomatach:  

1) banków SGB 
za każdą zmianę 

5,00 zł 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,50 zł 

9. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:  

1) banków SGB 
za każde sprawdzenie 

bez opłat 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,50 zł 

10. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta:   

1) w formie papierowej listem zwykłym 
za każde zestawienie 

3,00 zł 

2) w formie elektronicznej na adres e-mail bez opłat 

11. Wydanie karty w trybie ekspresowym za każdą kartę 45,00 zł 

12. Wydanie numeru PIN w trybie ekspresowym za każdy numer PIN 45,00 zł 

13. Transakcja bezgotówkowa - bez opłat 

14. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej kartą w walucie innej niż PLN naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 
operacji 

3% 

 
 

 


