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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 indywidualnych zgodnie z niniejszą „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi 

bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki, lokaty, bankowość elektroniczna, karty płatnicze)”, zwaną dalej taryfą. 

2. Przez określenia stosowane w niniejszej taryfie należy rozumieć: 
1) ustawa – ustawa o usługach płatniczych, 

2) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej, 

3) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na  umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj 
dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), 

4) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę, 
5) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy 

odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro, 

6) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, 

7) powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS, 

8) prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji 

płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta, 
9) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach 

rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej, 

10) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych  - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na 
terytorium  innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty, 

11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego 

państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy, 
12) wydanie karty płatniczej – usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, 

13) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku 

płatniczego płatnika, 
14) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach 

świadczonych konsumentowi, 

15) wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy, 
16) wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy, 

17) usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i 

transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku, 
18) zlecenie stałe – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, 

19) BLIK – usługa płatności mobilnych, umożliwiająca użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz wypłacanie gotówki przy użyciu kodów generowanych w aplikacji 

mobilnej Portfel SGB, 
20) PKZP  - Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, 

21) SKO – Szkolna Kasa Oszczędności. 

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych lub w walucie rachunku. 
4. 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. 

5. Prowizje i opłaty podawane są w stawkach brutto, chyba że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego. 

6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 

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

8. 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. 
9. 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. 

10. Opłaty cykliczne pobierane są ostatniego dnia miesiąca, za wyjątkiem opłaty za obsługę karty debetowej, która pobierana jest do 10 dnia roboczego następnego miesiąca za miesiąc miniony. 

11. Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank.  
12. Opłaty roczne pobrane z góry od klientów indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.  
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13. Pakiety taryfowe przeznaczone są dla następujących grup klientów: 

1) Konto 13+ - dla klientów indywidualnych w wieku od 13 lat do ukończenia 18 roku życia, 

2) Konto 18+ (do 31.01.2018 r. pakiet funkcjonował pod nazwą ROR JUNIOR):  
a) dla klientów indywidualnych w wieku od 13 lat do ukończenia 25 roku życia (rachunki otwarte do dnia 31.01.2018 r.), 

b) dla klientów indywidualnych w wieku od 18 lat do ukończenia 25 roku życia (rachunki otwarte od dnia 01.02.2018 r.),  

3) Konto dla Każdego (do 31.01.2018 r. pakiet funkcjonował pod nazwą ROR STANDARD) – dla klientów indywidualnych w wieku od 18 lat, 
4) Konto dla Aktywnych – dla klientów indywidualnych w wieku od 18 lat, warunkiem skorzystania z pakietu jest posiadanie karty płatniczej wydanej do rachunku oraz usługi Internet Banking , 

5) Konto 60+ (do 31.01.2018 r. pakiet funkcjonował pod nazwą ROR SENIOR): 

a) dla emerytów i rencistów (rachunki otwarte do dnia 31.01.2018 r.), 
b) dla klientów indywidualnych w wieku od 60 lat (rachunki otwarte od dnia 01.02.2018 r.), 

6) „Konto za złotówkę” – dla klientów indywidualnych w wieku od 18 lat w tym rachunek w ramach promocji „Wygodne Konto dla Klientów ZUS” (dla nowych klientów, którzy nie posiadali rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego w Banku w okresie ostatnich 12 miesięcy) – produkt wycofany z  oferty, możliwość otwierania rachunków do dnia 30.09.2019 r., 
7) Rachunek Rodzinny – dla klientów indywidualnych, którym przyznano świadczenia niepodlegające egzekucji, 

8) Konto TAK! – rachunek w pakiecie z dedykowaną zbliżeniową kartą płatniczą Mastercard lub Visa, dla klientów indywidualnych w wieku od 18 lat (dla nowych klientów, którzy nie posiadają rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku w momencie otwarcia rachunku). 

14. Pakiet Konto 13+ obowiązuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym posiadacza rachunku ukończy 18 rok życia, po tym dniu obowiązuje pakiet Konto 18+, chyba że posiadacz wybierze inny pakiet. 

15. Pakiet Konto 18+ obowiązuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym posiadacza rachunku ukończy 25 rok życia, po tym dniu obowiązuje pakiet Konto dla Każdego, chyba że posiadacz wybierze inny pakiet. 

16. Jeżeli Posiadacz rachunku korzystający z pakietu Konto dla Aktywnych zrezygnuje z karty płatniczej lub usługi Internet Banking to od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła rezygnacja z usług 

rachunek zostanie przekwalifikowany do pakietu Konto dla Każdego. 

17. Zmiany pakietów na wniosek posiadacza rachunku obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o zmianę.   
18. Karta młodzieżowa może być wydawana osobom w wieku od 13 do 25 roku życia. 

19. Rachunki oszczędnościowe przeznaczone są dla następujących grup klientów: 

1) Na Start – dla klientów indywidualnych do ukończenia 13 roku życia, 
2) Młodzieżowy – dla klientów indywidualnych w wieku od 13 lat do ukończenia 18 roku życia, 

3) Standard – dla klientów indywidualnych w wieku od 18 lat, 

4) IKE/IKZE – dla klientów indywidualnych. 
20. Rachunki dla Rad rodziców otwarte do dnia 30.09.2019 r. prowadzone jako imienne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla jednej lub większej liczy osób fizycznych – zwolnione są z wszelkich opłat i prowizji. 

21. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 

22. 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. 

23. 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 oszczędnościowo–rozliczeniowych (ROR)  
 

 

 

Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania  

opłaty 

Stawka obowiązująca 

Pakiet taryfowy 

Rachunek 

Rodzinny 

Konto 13+ Konto 18+ 
 

Konto dla 

Każdego 

Konto dla 

Aktywnych 

Konto 60+ Konto TAK! 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego
1)

  miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat 6,90 zł 1,00 zł 

 
4,00 zł

2)
 1,00 zł 

2. Opłata za zmianę pakietu taryfowego na  

Konto dla Aktywnych na wniosek klienta  
za każdą zmianę nie dotyczy nie dotyczy bez opłat 50,00 zł nie dotyczy 50,00 zł bez opłat 

3. Wpłata gotówki na rachunek dokonywana w placówce 

Banku 
- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

4. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce 

Banku 
- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

5.  Polecenie przelewu wewnętrznego:  

1) złożone w formie papierowej w placówce Banku
3)

  
za każdy przelew 

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

 
2) złożone za pośrednictwem usługi bankowości 

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

6. Polecenie przelewu:         

1) złożone w formie papierowej w placówce Banku: 

a) na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju 

realizowane w systemie ELIXIR 
za każdy przelew 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 4,00 zł 5,00 zł  

b) 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 20,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

2) złożone za pośrednictwem usługi bankowości 

elektronicznej: 

 

a) na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju 

realizowane w systemie ELIXIR 

za każdy przelew 

nie dotyczy 0,50 zł 0,75 zł 1,00 zł bez opłat 0,75 zł 1,00 zł 

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

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

c) za pośrednictwem systemu płatności internetowych 

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

7. Realizacja przelewu z tytułu zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew nie dotyczy 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

8. Zlecenie stałe:   

1) złożone w placówce Banku: 

a) przyjęcie zlecenia  za każdą dyspozycję 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 5,00 zł bez opłat 2,00 zł 

b) realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 

 za każdy przelew 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2,50 zł bez opłat bez opłat 

c) realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w innym 

banku w kraju 
2,50 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,50 zł 5,00 zł 2,00 zł 2,50 zł 

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

zlecenia  
za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

2) złożone za pośrednictwem usługi bankowości 

elektronicznej: 

 

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

b) realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 

za każdy przelew 

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

c) realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w innym 

banku w kraju  
nie dotyczy 0,50 zł 0,75 zł 1,00 zł bez opłat 0,75 zł 1,00 zł 
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d) odwołanie lub modyfikacja (terminu, kwoty, adresata) 

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

9. Polecenie zapłaty:  

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

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika za każdą operację 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

3) odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty  za każdą dyspozycję 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 

10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (wyciągu) - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

11. Wysłanie zestawienia transakcji płatniczych (wyciągu) - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

12. Pełnomocnictwa: ustanowienie, zmiana lub odwołanie 

pełnomocnika
4)

 
za każdą dyspozycję 10,00 zł nie dotyczy 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

13. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:  

1) przyjęcie dyspozycji za każdą dyspozycję 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

2) odwołanie dyspozycji za każdą dyspozycję 10,00 zł nie dotyczy 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

3) zmiana dyspozycji
5)

 za każdą zmianę 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

4) realizacja dyspozycji od każdego 

zapisobiorcy 

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

14. Realizacja spadku od każdego 

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

15. Wypłata kosztów pogrzebu za każdą wypłatę 10, 00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10, 00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

16. 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 – 

obowiązuje do 14 grudnia 2019 r. 
za każde polecenie 

wypłaty 

5,00 zł + prowizja SGB-Banku S.A. wynikająca z „Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne” 

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 – 

obowiązuje od 15 grudnia 2019 r. 

Prowizja SGB-Banku S.A. wynikająca z „Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne” 

17. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 
- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

18. Obsługa karty debetowej 

 

miesięcznie 

za każdą kartę 
bez opłat bez opłat 

0 zł 
przy wykonaniu 

operacji 

bezgotówkowych 

w miesiącu 

kalendarzowym 

na łączną kwotę 

min. 100,00 zł, 

w przeciwnym 

wypadku 3,00 zł 

0 zł 
przy wykonaniu 

operacji 

bezgotówkowych 

w miesiącu 

kalendarzowym 

na łączną kwotę 

min. 300,00 zł, 

w przeciwnym 

wypadku 5,00 zł 

0 zł 
przy wykonaniu 

operacji 

bezgotówkowych 

w miesiącu 

kalendarzowym na 

łączną kwotę min. 

500,00 zł, 

w przeciwnym 

wypadku 5,00 zł 

0 zł 
przy wykonaniu 

operacji 

bezgotówkowych 

w miesiącu 

kalendarzowym na 

łączną kwotę min. 

300,00 zł, 

w przeciwnym 

wypadku 5,00 zł 

0 zł 
przy wykonaniu 
minimum jednej 

operacji 

bezgotówkowej 

kartą 

w miesiącu 

kalendarzowym, 

w przeciwnym 

wypadku 5,00 zł 

1) Opłaty nie pobiera się w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank 
2) Przez pierwsze 2 lata od założenia rachunku opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 zł (rachunki założone do dnia 31.01.2018 r.) 
3) Opłaty nie pobiera się za przelewy na rachunki lokat oraz kredytowe 
4) Jeżeli posiadacz/współposiadacz odwołuje jednego pełnomocnika i jednocześnie ustanawia innego pełnomocnika, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata 
5) Jeżeli posiadacz odwołuje jedną dyspozycję i jednocześnie ustanawia nową dyspozycję, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata 
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Rozdział 2. Obsługa podstawowych rachunków płatniczych (PRP) 
 

 

Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania  

opłaty 

Stawka obowiązująca 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego - bez opłat 

2. Wpłata gotówki na rachunek dokonywana w placówce Banku - bez opłat 

3. Wypłata gotówki  z rachunku dokonywana w placówce Banku - bez opłat 

4. Polecenie przelewu wewnętrznego:  

1) złożone w formie papierowej w placówce Banku - bez opłat 

2) złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej - bez opłat 

5. Polecenie przelewu:         

1) złożone w formie papierowej w placówce Banku: 

a) na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju realizowane w systemie ELIXIR 
za każdy przelew 

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 5,00 zł
1)  

b) na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju realizowane w systemie Express ELIXIR 10,00 zł 

2) złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej:  

a) na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju realizowane w systemie ELIXIR 
za każdy przelew 

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 1,00 zł
1)

 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju realizowane w systemie Express ELIXIR 5,00 zł 

c) za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayByNet - bez opłat 

6. Zlecenie stałe:   

1) złożone w placówce Banku: 

a) przyjęcie zlecenia - bez opłat 

b) realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 

 
- bez opłat 

c) realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku  w kraju za każdy przelew pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 2,50 zł
1)

 

d) odwołanie lub modyfikacja (terminu, kwoty, adresata) zlecenia - bez opłat 

2) złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej:  

a) przyjęcie zlecenia - bez opłat 

b) realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w Banku - bez opłat 

c) realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku w kraju  za każdy przelew pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 1,00 zł
1)

 

d) odwołanie lub modyfikacja (terminu, kwoty, adresata) zlecenia - bez opłat 

7. Polecenie zapłaty:  

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty - bez opłat 

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika - bez opłat 

3) odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty  - bez opłat 

8. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (wyciągu) - bez opłat 

9. Wysłanie zestawienia transakcji płatniczych (wyciągu) - bez opłat 

10. Pełnomocnictwa: ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnika
2)

 za każdą dyspozycję 10,00 zł                                

11. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:  

1) przyjęcie dyspozycji za każdą dyspozycję 20,00 zł 

2) odwołanie dyspozycji za każdą dyspozycję 10,00 zł 

3) zmiana dyspozycji
3)

 za każdą zmianę 20,00 zł 

4) realizacja dyspozycji - bez opłat 

12. Realizacja spadku - bez opłat 

13. Wypłata kosztów pogrzebu - bez opłat 
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14. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym -  bez opłat  
 

1) Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a), ust. 5 pkt 2 lit. a), ust. 6 pkt 1 lit. c), ust. 6 pkt 2 lit. c) oraz czynności określone w „Taryfie prowizji i 
opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne” SGB-Banku S.A., Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych, Rozdział 1. Płatności w obrocie dewizowym ust. 4, 5 i 7 w przypadku krajowej transakcji płatniczej  

2) Jeżeli posiadacz/współposiadacz odwołuje jednego pełnomocnika i jednocześnie ustanawia innego pełnomocnika, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata 
3) Jeżeli posiadacz odwołuje jedną dyspozycję i jednocześnie ustanawia nową dyspozycję, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata 

 

 

Rozdział 3. Obsługa rachunków oszczędnościowych 
 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 

Na Start  Młodzieżowy Standard IKE/IKZE 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2. Wpłata gotówki na rachunek dokonywana w placówce Banku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

3. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce Banku 

za każdą dyspozycję 

jedna  

dyspozycja w miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 

10,00 zł
1)

 

jedna  

dyspozycja w miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 

10,00 zł
1)

 

jedna  

dyspozycja w miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 

10,00 zł
1)

 

bez opłat 

4. Polecenie przelewu wewnętrznego 

za każdą dyspozycję 

jedna  
dyspozycja w miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 

10,00 zł
1)2)

 

jedna  
dyspozycja w miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 

10,00 zł
1)2)

 

jedna  
dyspozycja w miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 

10,00 zł
1)2)

 

bez opłat 

5. Polecenie przelewu 

za każdą dyspozycję 

jedna  

dyspozycja w miesiącu 

kalendarzowym bez 
opłat, każda kolejna 

10,00 zł
1)

 

jedna  

dyspozycja w miesiącu 

kalendarzowym bez 
opłat, każda kolejna 

10,00 zł
1)

 

jedna  

dyspozycja w miesiącu 

kalendarzowym bez 
opłat, każda kolejna 

10,00 zł
1)

 

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 

7. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (wyciągu) - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
8. Wysłanie zestawienia transakcji płatniczych (wyciągu) - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
9. Pełnomocnictwa: ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnika

3)
 za każdą dyspozycję nie dotyczy nie dotyczy 10,00 zł nie dotyczy 

10. 

 

 

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:  

1) przyjęcie dyspozycji za każdą dyspozycję nie dotyczy nie dotyczy 20,00 zł 20,00 zł 

2) odwołanie dyspozycji za każdą dyspozycję nie dotyczy nie dotyczy 10,00 zł 10,00 zł 

3) zmiana dyspozycji
4)

 za każdą zmianę nie dotyczy nie dotyczy 20,00 zł 20,00 zł 

4) realizacja dyspozycji od każdego 
zapisobiorcy 

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

11. Realizacja spadku od każdego 

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

12. Wypłata kosztów pogrzebu za każdą wypłatę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

13. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
1) Do limitu 1 bezpłatnej dyspozycji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5  
2) Opłaty nie pobiera się za przelewy na rachunki lokat oraz kredytowe (przelewy te umniejszają natomiast limit bezpłatnych dyspozycji) 
3) Jeżeli posiadacz/współposiadacz odwołuje jednego pełnomocnika i jednocześnie ustanawia innego pełnomocnika, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata 
4) Jeżeli posiadacz odwołuje jedną dyspozycję i jednocześnie ustanawia nową dyspozycję, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata 
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Rozdział 4. Obsługa rachunków terminowych lokat oszczędnościowych 
 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty - bez opłat 

2. Wpłata gotówkowa środków na rachunek lokaty - bez opłat 

3. Likwidacja rachunku lokaty przed upływem okresu umownego - bez opłat 

4. Wypłata gotówkowa środków z rachunku lokaty - bez opłat 

5. Przelew środków z rachunku lokaty na rachunek:  

1) prowadzony w Banku - bez opłat 

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

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

7. Pełnomocnictwa: ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnika
1)

 za każdą dyspozycję 10,00 zł 

8. 

 

 

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:  

1) przyjęcie dyspozycji za każdą dyspozycję 20,00 zł 

2) odwołanie dyspozycji za każdą dyspozycję 10,00 zł 

3) zmiana dyspozycji
2)

 za każdą zmianę 20,00 zł 

4) realizacja dyspozycji od każdego zapisobiorcy 20,00 zł 

9. Realizacja spadku od każdego spadkobiercy 20,00 zł 

10. Wypłata kosztów pogrzebu za każdą wypłatę 10,00 zł 

11. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (wyciągu) na życzenie klienta - bez opłat 

12. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku lokaty -  bez opłat 
1) Jeżeli posiadacz/współposiadacz odwołuje jednego pełnomocnika i jednocześnie ustanawia innego pełnomocnika, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata 
2) Jeżeli posiadacz odwołuje jedną dyspozycję i jednocześnie ustanawia nową dyspozycję, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata 

 

Rozdział 5. Obsługa rachunków SKO, PKZP i Rad rodziców 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

SKO PKZP Rada rodziców 

1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat 

3. Wpłata gotówki na rachunek dokonywana w placówce Banku - bez opłat bez opłat bez opłat 

4. Wypłata gotówki  z rachunku dokonywana w placówce Banku - bez opłat bez opłat bez opłat 

5. Przelewy:  

1) na rachunki prowadzone w Banku 

za każdy przelew 

bez opłat bez opłat bez opłat 

2) na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju realizowane w systemie ELIXIR bez opłat 5,00 zł bez opłat 

3) na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju realizowane w systemie Express ELIXIR bez opłat 10,00 zł bez opłat 

6. Czynności związane z obsługą książeczek wydanych do rachunku:  

1) wydanie książeczki  za każdą książeczkę bez opłat 20,00 zł bez opłat 

2) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki - bez opłat bez opłat bez opłat 

3) wystawienie nowej książeczki w miejsce zniszczonej lub utraconej za każdą książeczkę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

7. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku -  bez opłat bez opłat bez opłat 

8. Likwidacja rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat 
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Rozdział 6. 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 EUR/USD/GBP 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego (oszczędnościowego) lub terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat 

2. Wpłata gotówki na rachunek dokonywana w placówce Banku - bez opłat 

3. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce Banku - bez opłat 

4. Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówki (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 wewnętrznego - 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 – obowiązuje do 14 grudnia 2019 r. 
za każde polecenie wypłaty 

5,00 zł + prowizja SGB-Banku S.A. wynikająca z „Taryfy prowizji 

i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne” 

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 – obowiązuje od 15 grudnia 2019 r. 

Prowizja SGB-Banku S.A. wynikająca z „Taryfy prowizji i opłat 

za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne” 

8. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (wyciągu) - bez opłat 

9. Wysłanie zestawienia transakcji płatniczych (wyciągu) - bez opłat 

10. Pełnomocnictwa: ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnika
1)

 za każdą dyspozycję 10,00 zł 

11. 

 

 

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:  

1) przyjęcie dyspozycji za każdą dyspozycję 20,00 zł 

2) odwołanie dyspozycji za każdą dyspozycję 10,00 zł 

3) zmiana dyspozycji
2)

 za każdą zmianę 20,00 zł 

4) realizacja dyspozycji od każdego zapisobiorcy 20,00 zł 

12. Realizacja spadku od każdego spadkobiercy 20,00 zł 

13. Wypłata kosztów pogrzebu za każdą wypłatę 10,00 zł 

14. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym lub lokaty -  bez opłat 

W przypadku pobierania prowizji i opłat za czynności w walutach wymienialnych do przeliczenia równowartości prowizji lub opłaty w walucie wymienialnej stosuje się kurs średni z godziny transakcji w danym dniu  
1) Jeżeli posiadacz/współposiadacz odwołuje jednego pełnomocnika i jednocześnie ustanawia innego pełnomocnika, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata 
2) Jeżeli posiadacz odwołuje jedną dyspozycję i jednocześnie ustanawia nową dyspozycję, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata 

 

Rozdział 7. Elektroniczne kanały dostępu 
 

 Powiadomienia SMS (SMS Banking) 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

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

 

2. Za każdy kolejny SMS za każdy SMS 0,30 zł
1)

 

3.  Zmiana numeru telefonu komórkowego, na który mają być przesyłane informacje  za każdą zmianę 1,00 zł 
1) Opłaty nie pobiera się od klientów posiadających rachunek ROR z pakietem taryfowym Konto 13+ i Konto 18+   

 

Usługa bankowości elektronicznej (Internet  Banking) 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Udostępnienie usługi - bez opłat 

2. Korzystanie z usługi - bez opłat 

3. Przekazywanie haseł SMS do autoryzacji dyspozycji:  

1) klienci posiadający rachunek ROR z pakietem taryfowym Konto TAK! Miesięcznie 2,00 zł 

2) pozostali klienci - bez opłat 
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4. Zablokowanie lub odblokowanie dostępu do usługi - bez opłat 

 

Rozdział 8. Instrumenty płatnicze 
 

Karty debetowe do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

Karta z funkcją zbliżeniową 

Mastercard Mastercard 

„młodzieżowa” 

Visa Visa  

„młodzieżowa” 

Mastercard / Visa 

do pakietu 

Konto TAK! 

Mastercard wydana 

do pakietu  

„Konto za złotówkę” 

1. Wydanie karty płatniczej - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2. Obsługa karty debetowej - Rozdział 1.  Obsługa rachunków oszczędnościowo–rozliczeniowych (ROR) ust. 18 bez opłat 

3. Zmiana limitów karty na wniosek klienta – obowiązuje do 

14 grudnia 2019 r. 

za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 5,00 zł 

Zmiana limitów karty na wniosek klienta – obowiązuje od 

15 grudnia 2019 r. 

- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

4. Wypłata 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 bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2) w kasach banków SGB przy użyciu terminala POS 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,50 zł 1,50 zł 

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

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 przy 
użyciu terminala POS 

3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG
1)

) 
3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł bez opłat 

6) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG) – obowiązuje do 

14 grudnia 2019 r. 

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

7) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG) – obowiązuje od 

15 grudnia 2019 r. 

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 1,00 zł bez opłat 

8) w ramach usługi cash back 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł bez opłat bez opłat 

5. Wydanie nowego numeru PIN – obowiązuje do 14 

grudnia 2019 r. 

za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł bez opłat 6,00 zł 

Wydanie nowego numeru PIN – obowiązuje od 15 

grudnia 2019 r. 

- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

6. Zmiana PIN w bankomatach:  

1) banków SGB 
za każdą zmianę 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,50 zł 4,50 zł 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 7,00 zł 7,00 zł 

7. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:  

1) banków SGB 
za każde sprawdzenie 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,50 zł 

8. 

 

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (w tym 

przesłanie):  

 

1) w formie papierowej listem zwykłym za każde zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,00 zł 2,58 zł 

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

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

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

11. Transakcja bezgotówkowa:  

1) dokonywana na terytorium kraju - bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 
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2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG - bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG) 

- bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

12. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w 

walucie innej niż PLN 

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

bez opłat bez opłat 3% 3% 

karta Mastercard – bez 

opłat 

karta Visa – 3% 

bez opłat 

 

Karty przedpłacone 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

Karta bez funkcji zbliżeniowej 

Mastercard 

1. Wydanie karty płatniczej wraz z numerem PIN za każdą kartę 25,00 zł 

2. Zasilenie rachunku karty - bez opłat 

3. Obsługa karty debetowej - bez opłat 

4. 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 

1,50 zł 

3) w bankomatach w kraju innych niż wskazane w pkt 1 – obowiązuje do 14 grudnia 2019 r. 1,30 zł 

4) w bankomatach w kraju innych niż wskazane w pkt 1 – obowiązuje od 15 grudnia 2019 r. 2,00 zł 

5) w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 przy użyciu terminala POS 3% min. 4,50 zł 

6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG
1)

) 3% min. 4,50 zł 

7) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium innego 

państwa członkowskiego EOG) – obowiązuje do 14 grudnia 2019 r. 
3% min. 4,50 zł 

8) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium innego 

państwa członkowskiego EOG) – obowiązuje od 15 grudnia 2019 r. 

 
2,00 zł 

5. Zmiana PIN w bankomatach:  

1) banków SGB 
za każdą zmianę 

4,50 zł 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 

6. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (w tym przesłanie) - bez opłat 

7. Transakcja bezgotówkowa:  

1) dokonywana na terytorium kraju - bez prowizji 

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG - bez prowizji 

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium innego 
państwa członkowskiego EOG) 

- bez prowizji 

 

Karty debetowe do podstawowego rachunku płatniczego (PRP) 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

Karta z funkcją zbliżeniową 

Mastercard 

1. Wydanie karty płatniczej - bez opłat 

2. Obsługa karty debetowej - bez opłat 

3. Zmiana limitów karty na wniosek klienta - bez opłat 

4. 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 - bez opłat 

3) w bankomatach w kraju innych niż wskazane w pkt 1 za każdą wypłatę pobierana  

w dniu rozliczenia operacji 

pięć rozliczonych wypłat w miesiącu kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna 3,00 zł 

4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 przy użyciu terminala POS - bez opłat 

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG
1)

) - nie dotyczy 

6) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego 

państwa członkowskiego EOG) 
- bez opłat 
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7) w ramach usługi cash back - bez opłat 

5. Wydanie numeru PIN - bez opłat 

6. Zmiana PIN w bankomatach:  

1) banków SGB za każdą zmianę 3,50 zł 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 za każdą zmianę 7,00 zł 

7. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:  

1) banków SGB za każde sprawdzenie 1,00 zł 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 za każde sprawdzenie 1,50 zł 

8. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (w tym przesłanie):   

1) w formie papierowej listem zwykłym za każde zestawienie 2,58 zł 

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

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

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

11. Transakcja bezgotówkowa:  

1) dokonywana na terytorium kraju - bez prowizji 

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG - nie dotyczy 

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium innego 
państwa członkowskiego EOG) 

- 
bez prowizji 

12. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN - bez opłat 

 

Karty walutowe do rachunku oszczędnościowego w EUR/USD/GBP 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca  

w walucie rachunku 

Karta z funkcją zbliżeniową 

Mastercard 

1. Wydanie karty płatniczej - bez opłat 

2. Obsługa karty debetowej miesięcznie za każdą kartę 1,00 EUR/1,50 USD/1,00 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 (poza terytorium państw członkowskich EOG
1)

) 3% min. Odpowiednio 1,50 EUR/2,00 USD/1,00 GBP 

6) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego 

państwa członkowskiego EOG) – obowiązuje do 14 grudnia 2019 r. 
3% min. Odpowiednio 1,50 EUR/2,00 USD/1,00 GBP 

7) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego 
państwa członkowskiego EOG) – obowiązuje od 15 grudnia 2019 r. 

1,50 EUR/2,00 USD/1,00 GBP 

8) w ramach usługi cash back 0,50 EUR/0,50 USD/0,50 GBP 
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4. Wydanie nowego numeru PIN – obowiązuje do 14 grudnia 2019 r. za każdy numer PIN 1,50 EUR/2,00 USD/1,00 GBP 

Wydanie nowego numeru PIN – obowiązuje od 15 grudnia 2019 r. - bez opłat 

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. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (w tym przesłanie):   

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:  

1) dokonywana na terytorium kraju - bez prowizji 

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG - bez prowizji 

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium innego 

państwa członkowskiego EOG) 
- bez prowizji 

BLIK 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Aktywacja BLIK - bez opłat 

2.  Użytkowanie BLIK - bez opłat 

3. Opłata za wypłatę gotówki:  

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2)

 - bez opłat 

2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1  - bez opłat 

3) w bankomatach za granicą - nie dotyczy 

4) w ramach usługi cash back  bez opłat 

4. Krajowa transakcja płatnicza - bez opłat 

5. Zmiana limitu transakcyjnego - bez opłat 
1) Państwo członkowskie EOG oznacza – państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
2) Po udostępnieniu usługi przez Bank 

 

 

Rozdział 9. 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” 
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Rozdział 10. 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 0,6% min. 10,00 zł 

2) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach w kraju realizowane w systemie Express ELIXIR naliczana od wpłacanej kwoty 0,9% min. 15,00 zł 

3) dokonywane w Agencjach Banku naliczana od wpłacanej kwoty 0,5% min. 2,70 zł 

4) na rachunki bankowe prowadzone dla celów charytatywnych oraz organizacji pożytku publicznego - bez opłat 

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

6) na rachunki bankowe Gminy Wiejskiej Wągrowiec z tytułu podatku od nieruchomości i podatku gruntowego - bez opłat 

2. Zamiana krajowych znaków pieniężnych na inne nominały:  

1) do 10 sztuk - bez opłat 

2) powyżej 10 sztuk naliczana od zamienianej kwoty 1% min. 10,00 zł 

3.  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 

4. 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%) 

5. Opłata za informację zbiorczą o rachunkach w bankach udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem 

rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywców 

spadku, w rozumieniu  art. 1052 k.c. 

za każdą zbiorczą informacje 
15,00 zł 

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

6. Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o której mowa w ust. 5 za pośrednictwem operatora pocztowego za każdą przesyłkę 6,60 zł 

7. Wydanie opinii bankowej na wniosek klienta 
za każdą opinię 

65,00 zł  

(opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%) 
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DZIAŁ III. PRODUKTY I USŁUGI WYCOFANE Z OFERTY BANKU 

Rozdział 1.  Obsługa rachunków oszczędnościowo–rozliczeniowych (ROR)  
 

 

 

Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania  

opłaty 

Stawka obowiązująca 

Pakiet taryfowy 

„Konto  

za złotówkę” 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego
1)

  miesięcznie 1,00 zł 

2. Opłata za zmianę pakietu taryfowego na  

Konto dla Aktywnych na wniosek klienta  
za każdą zmianę bez opłat 

3. Wpłata gotówki na rachunek dokonywana w placówce Banku - bez opłat 

4. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce Banku - bez opłat 

5.  Polecenie przelewu wewnętrznego:  

1) złożone w formie papierowej w placówce Banku  za każdy przelew bez opłat 

2) złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej bez opłat 
6. Polecenie przelewu:         

1) złożone w formie papierowej w placówce Banku: 

a) na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju realizowane w systemie ELIXIR 
za każdy przelew 

5,00 zł 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju realizowane w systemie Express ELIXIR 10,00 zł 

2) złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej:  

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

za każdy przelew 

1,00 zł 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju realizowane w systemie Express ELIXIR 5,00 zł 

c) za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayByNet bez opłat 

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

8. Zlecenie stałe:   

1) złożone w placówce Banku: 

a) przyjęcie zlecenia  za każdą dyspozycję 2,00 zł 

b) realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 

 za każdy przelew 
bez opłat 

c) realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku w kraju 2,50 zł 

d) odwołanie lub modyfikacja (terminu, kwoty, adresata) zlecenia  za każdą dyspozycję 2,00 zł 

2) złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej:  

a) przyjęcie zlecenia   za każdą dyspozycję bez opłat 

b) realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 
za każdy przelew 

bez opłat 

c) realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku w kraju  1,00 zł 

d) odwołanie lub modyfikacja (terminu, kwoty, adresata) zlecenia  za każdą dyspozycję bez opłat 

9. Polecenie zapłaty:  

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 2,00 zł 
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika za każdą operację 1,00 zł 
3) odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty  za każdą dyspozycję 2,00 zł 

10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (wyciągu) - bez opłat 
11. Wysłanie zestawienia transakcji płatniczych (wyciągu) - bez opłat 
12. Pełnomocnictwa: ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnika

2)
 za każdą dyspozycję 10,00 zł 

13. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:  
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1) przyjęcie dyspozycji za każdą dyspozycję 20,00 zł 

2) odwołanie dyspozycji za każdą dyspozycję 10,00 zł 

3) zmiana dyspozycji 
3)

 za każdą zmianę 20,00 zł 

4) realizacja dyspozycji od każdego zapisobiorcy 20,00 zł 

14. Realizacja spadku od każdego spadkobiercy 20,00 zł 

15. Wypłata kosztów pogrzebu za każdą wypłatę 10,00 zł 

16. 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 – obowiązuje do 14 grudnia 2019 r. 

za każde polecenie wypłaty 

5,00 zł + prowizja SGB-Banku S.A. wynikająca z „Taryfy 

prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty 

wymienialne” 

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 – obowiązuje od 15 grudnia 2019 r. 
Prowizja SGB-Banku S.A. wynikająca z „Taryfy prowizji i 

opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne” 

17. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - bez opłat 

18. Obsługa karty debetowej 

 miesięcznie 

za każdą kartę 

bez opłat 

Do rachunku wydawana jest wyłącznie dedykowana karta z 

funkcją zbliżeniową Mastercard  

1) Opłaty nie pobiera się w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank 
2) Jeżeli posiadacz/współposiadacz odwołuje jednego pełnomocnika i jednocześnie ustanawia innego pełnomocnika, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata 
3) Jeżeli posiadacz odwołuje jedną dyspozycję i jednocześnie ustanawia nową dyspozycję, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata 

 

Rozdział 2. Obsługa rachunków oszczędnościowych a’vista płatnych na każde żądanie (książeczki a’vista) 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego - bez opłat 

2. Wpłata gotówki na rachunek dokonywana w placówce Banku - bez opłat 

3. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce Banku - bez opłat 

4. Polecenie przelewu wewnętrznego
1)

 za każdy przelew 5,00 zł 

5. Polecenie przelewu:  

1) na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju realizowane w systemie ELIXIR 
za każdy przelew 

10,00 zł 

2) na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju realizowane w systemie Express ELIXIR 20,00 zł 

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

7. Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych a’vista:  

1) wydanie książeczki za każdą książeczkę 20,00 zł 

2) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki - bez opłat 

3) wystawienie nowej książeczki w miejsce zniszczonej lub utraconej za każdą książeczkę 20,00 zł 

8. Pełnomocnictwa: ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnika
2)

 za każdą dyspozycję 10,00 zł 

9. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:  

1) przyjęcie dyspozycji za każdą dyspozycję 20,00 zł 

2) odwołanie dyspozycji za każdą dyspozycję 10,00 zł 

3) zmiana dyspozycji
3)

 za każdą zmianę 20,00 zł 

4) realizacja dyspozycji od każdego zapisobiorcy 20,00 zł 

10. Realizacja spadku od każdego spadkobiercy 20,00 zł 

11. Wypłata kosztów pogrzebu za każdą wypłatę 10,00 zł 

12. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym za każde zaświadczenie bez opłat 
1) Opłaty nie pobiera się za przelewy na rachunki lokat oraz kredytowe 
2) Jeżeli posiadacz/współposiadacz odwołuje jednego pełnomocnika i jednocześnie ustanawia innego pełnomocnika, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata 
3) Jeżeli posiadacz odwołuje jedną dyspozycję i jednocześnie ustanawia nową dyspozycję, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata 

 

 



16 

 

Rozdział 3. Instrumenty płatnicze 
 

Karty debetowe do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

Karta bez funkcji zbliżeniowej Karta z funkcją zbliżeniową 

Maestro Visa Electron Visa Electron „młodzieżowa” Mobilna Visa (HCE)
1)

 

1. Obsługa karty debetowej - Dział II. Produkty i usługi w ofercie Banku, Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo–rozliczeniowych (ROR) ust. 18 

2. Zmiana limitów karty na wniosek klienta – obowiązuje do 

14 grudnia 2019 r. 
za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł  5,00 zł 

Zmiana limitów karty na wniosek klienta – obowiązuje od 

15 grudnia 2019 r. 
- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

3. Wypłata 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 bez opłat  bez opłat 

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

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

4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 przy 
użyciu terminala POS 

3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG
2)

) 
3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 

6) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG) – obowiązuje do 

14 grudnia 2019 r. 

3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 

7) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG) – obowiązuje od 

15 grudnia 2019 r. 

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

8) w ramach usługi cash back 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

4. Opłata za nowy numer PIN – obowiązuje do 14 grudnia 

2019 r. 
za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

Opłata za nowy numer PIN – obowiązuje od 15 grudnia 

2019 r. 
- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

5. Zmiana PIN w bankomatach:  

1) banków SGB 
za każdą zmianę 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 

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

6. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:  

1) banków SGB 
za każde sprawdzenie 

bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł nie dotyczy 

7. 

 

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (w tym 

przesłanie):  
 

1) w formie papierowej listem zwykłym 
za każde zestawienie 

2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 

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

8. Wydanie karty w trybie ekspresowym za każdą kartę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł nie dotyczy 

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

10. Transakcja bezgotówkowa:  

1) dokonywana na terytorium kraju - bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG - bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG) 

- bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 
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11. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej kartą w 

walucie innej niż PLN 

naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

bez opłat 3% 3% 3% 

1) Produkt wycofany z oferty z dniem 01.01.2020 r. 
2) Państwo członkowskie EOG oznacza - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

 
 
 
 

         
 


