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POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Bank Spółdzielczy w Poniecu  pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych zgodnie z niniejszą Taryfą prowizji i opłat za 
czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej .   

2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają: 
1) 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), udostępniany na podstawie odrębnej umowy, 
2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 
3) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności 

token, karta haseł jednorazowych TAN, hasło SMS. 
3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 
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. 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 niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Poniecu. 

9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 
1) 15 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, 
2) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów 

indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank 
Spółdzielczy w Poniecu, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania 
opłaty. 

10. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu: 
1) Impuls - przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia, 
2) Konkret - przeznaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia. 

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

12. 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. 

13. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie 
Banku Spółdzielczego w Poniecu. 
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USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 
 

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych  

  
  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA  

Tryb pobierania opłaty 
Impuls Priorytet Konkret 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:        

a) otwarcie rachunku  bez opłat bez opłat bez opłat - 

b) prowadzenie rachunku  bez opłat 6,00 zł 4,00 zł miesięcznie 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:        

a) dokonywane w placówce Banku bez opłat bez opłat bez opłat - 

b) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych Banku bez opłat bez opłat bez opłat - 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku bez opłat bez opłat bez opłat - 

4. Realizacja przelewów:       za każdy przelew 

   a) złożone w formie papierowej:        

    - na rachunki prowadzone w BS Poniec 6,00 zł 2,00 zł 2,00 zł  

    - na rachunki prowadzone w innych bankach 6,00 zł 4,00 zł 3,00 zł  

    - realizowane w systemie SORBNET 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł  

    - złożone w systemie Express Elixir 
    - każdy przelew powyżej 1 mln zł  

10,00 zł 
50,00 zł 

10,00 zł 
50,00 zł 

10,00 zł 
50,00 zł 

 

   b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW)::                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     - na rachunki prowadzone w BS Poniec bez opłat bez opłat bez opłat  

     - na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł 0,60 zł 0,50 zł  

         - realizowane w systemie SORBNET 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł  

 
         - złożone w systemie Express Elixir 
         - każdy przelew powyżej 1 mln zł 

7,00 zł 
50,00 zł 

7,00 zł 
50,00 zł 

7,00 zł 
50,00 zł 

 

5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie  
wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe): 

      
 

    a) złożone w placówce Banku:        

    - na rachunki w BS Poniec 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł za każdy przelew 

    - na rachunki w innych bankach  1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł  

    - modyfikacja zlecenia stałego 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł  

    - przyjęcie/odwołanie zlecenia stałego 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł  

    b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:        

    - na rachunki w BS Poniec bez opłat bez opłat bez opłat - 

    - na rachunki w innych bankach  1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł za każdy przelew 

    - modyfikacja  zlecenia stałego bez opłat bez opłat bez opłat - 

    - odwołanie zlecenia stałego bez opłat bez opłat bez opłat - 
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6. Polecenie zapłaty:        

 

za każdą dyspozycję 

a) złożenie zlecenia polecenia zapłaty  2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

 

c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja   
    treści  zgody na korzystanie z polecenia zapłaty  

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

7. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł za każdą dyspozycję 

8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:        

    a) w formie papierowej:   
 

   

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

    - sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego bez opłat bez opłat bez opłat - 

b) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail Klienta bez opłat bez opłat bez opłat - 

9. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku 
kalendarzowego na wniosek Klienta 

Uwaga: Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o połowę stawki podstawowej 

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

 
za każdy odpis 

10. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł za każde zaświadczenie 

11. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w 
sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci  

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 
za każdą zmianę/odwołanie 

12. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu  25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł od każdego spadkobiercy 

13. 
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie  

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 
za każde odwołanie 

 albo zmianę 

14. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania salda debetowego na 
rachunku ROR (nie więcej niż jedno w miesiącu) 

koszt listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru   

wg Cennika Usług 
Pocztowych  

Poczta Polska S.A. 

koszt listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru   

wg Cennika Usług 
Pocztowych  

Poczta Polska S.A. 

koszt listu poleconego 
za potwierdzeniem 

odbioru   wg Cennika 
Usług Pocztowych  
Poczta Polska S.A. 

za każdy monit 

15. Za likwidację rachunku 5,00 zł 10,00 zł 5,00 zł jednorazowo 
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Rozdział 2. Podstawowy rachunek płatniczy (PRP) 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Tryb pobierania opłaty 

1. Prowadzenie rachunku bez opłat 
 
- 

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

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

4. Polecenie przelewu:   

 1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:    
 
 

za każdy przelew 
 
 
 
 
 
 

 a) złożonych w formie papierowej:  

 - na rachunki prowadzone w BS Poniec bez opłat 

 

- na rachunki prowadzone w innych bankach 
pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, każda 
kolejna 5,00 zł* 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie Express Elixir 10,00 zł 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł 

 b) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:  

 - na rachunki prowadzone w BS Poniec bez opłat 

 

- na rachunki prowadzone w innych bankach  
pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, każda 
kolejna 0,50 zł* 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie Express Elixir 5,00 zł 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie SORBNET 25,00 zł 

 2) w kwocie od 1.000.000,00 zł (wyłącznie przez SORBNET) 10,00 zł 

5. Zlecenie stałe:   
 
 
 

za każde zlecenie 

 1) złożone w formie papierowej  

 a) na rachunki prowadzone w BS Poniec bez opłat 

 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach  
pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, każda 
kolejna 1,50 zł* 

 2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:  

 a) na rachunki prowadzone w BS Poniec bez opłat 

 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach  
pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, każda 
kolejna 0,50 zł* 

 3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:  

 a) złożona w formie papierowej bez opłat 

 b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat 

 4) odwołania zlecenia stałego:  

 a) złożone w formie papierowej  bez opłat 

 b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat 
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6. Polecenie zapłaty:   

 1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty bez opłat 

za każdą dyspozycję  2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika bez opłat 

 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia 
zapłaty  

bez opłat 

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  bez opłat za każde pełnomocnictwo 

8. Wysłanie wyciągu bankowego:   

 1) w formie papierowej  

- 
 a) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 2,00 zł 

 b) jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu  bez opłat 

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

  9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 
śmierci 

bez opłat - 

10. Realizacja dyspozycji spadkobierców bez opłat -  

11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie bez opłat - 

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych bez opłat za każde zestawienie 

13. Obsługa karty debetowej 0,00 zł - 

14. Wydanie karty płatniczej 0,00 zł - 

15. Wypłata gotówki:   

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

nalicza od wypłacanej kwoty, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) bez opłat 

 

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 
pięć rozliczonych wypłat                          

w miesiącu kalendarzowym bez 
opłat, każda kolejna 1,30 zł 

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

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

bez opłat - 

17. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back bez opłat - 

18. Wydanie nowego numeru PIN 0,00 zł - 

19. Zmiana PIN w bankomatach:   

 1) sieci SGB 3,50 zł za każdą zmianę 

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

20. Zapytanie o saldo w bankomatach:   

 1) banków SGB 1,00 zł za każde sprawdzenie  

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

21. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 2,58 zł miesięcznie 

22. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 45,00 zł za każdą przesyłkę 

23. Transakcja bezgotówkowa:   

 1) dokonywana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez prowizji  
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 2) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium innego 
państwa członkowskiego EOG) 

bez prowizji 
- 

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

  
*Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) lit. b), ust. 4) pkt 2) lit. b), ust.5 pkt 1) lit. b), ust. 5 pkt 2) lit. b) 
oraz czynności określone w Rozdziale 10 ust. 12-13. 
 
 

Rozdział 3. Konto TAK!  

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Tryb pobierania opłaty 

1. Prowadzenie rachunku  1,00 zł miesięcznie 

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

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

4. Realizacja przelewów:   
 
 
 
 
 

za każdy przelew 

 a) złożone w formie papierowej:  

 - na rachunki prowadzone w BS Poniec 2,00 zł 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach  4,00 zł 

 - realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł 

 - złożonych w systemie Express Elixir 10,00 zł 

 - każdy przelew powyżej 1 mln zł 50,00 zł 

 b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (www)::  

 - na rachunki prowadzone w BS Poniec bez opłat 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach   0,50 zł 

 - realizowane w systemie SORBNET 30,00 zł 

 - złożone w systemie Express Elixir 7,00 zł 

 - każdy przelew powyżej 1 mln zł 50,00 zł  

5. Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta – od każdej 
dyspozycji (zlecenie stałe): 

 
 

 a) złożone w placówce Banku   
 
 
 
 

za każde zlecenie 

 - na rachunki prowadzone w BS Poniec 1,00 zł 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach  1,50 zł 

 - modyfikacja zlecenia stałego 2,00 zł 

 - przyjęcie/odwołanie zlecenia stałego 2,50 zł 

 b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:  

 - na rachunki prowadzone w BS Poniec bez opłat 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach   1,00 zł 

 - modyfikacja zlecenia stałego bez opłat 

 - odwołanie zlecenia stałego bez opłat 

6. Polecenie zapłaty:   

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

za każdą dyspozycję  2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 1,00 zł 
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 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia 
zapłaty  

5,00 zł 

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  3,50 zł za każde pełnomocnictwo 

8. Wysłanie wyciągu bankowego:   

 1) w formie papierowej   

 a) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 2,00 zł  

 b) jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu  bez opłat  

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

9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 
śmierci 

20,00 zł za każdą zmianę/odwołanie 

10. Realizacja dyspozycji spadkobierców 25,00 zł od każdego spadkobiercy  

11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 20,00 zł za każdą zmianę 

12. Obsługa karty debetowej 0,00 zł w przypadku dokonania 
minimum jednej transakcji 

bezgotówkowej kartą w miesiącu 
kalendarzowym, w przeciwnym 

przypadku 5,00 zł 

 

miesięcznie 

13. Wydanie karty płatniczej 0,00 zł - 

14. Wypłata gotówki:   

 1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat za każdą wypłatę, pobierana 
w dniu rozliczenia operacji   2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1,50 zł 

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

 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 3% min. 4,50 zł naliczana od wypłacanej 
kwoty   5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min. 10,00 zł 

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

1,00 zł 
naliczana od wypłacanej 

kwoty 

16. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back  bez opłat - 

17. Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł za każdy numer PIN 

18. Zmiana PIN w bankomatach:   

 1) sieci SGB 3,50 zł za każdą zmianę 

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

19. Zapytanie o saldo w bankomatach:   

 1) banków SGB 1,00 zł za każde sprawdzenie 

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

20. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 2,00 zł miesięcznie 

21. Ekspresowe przesłanie karty lub nr PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 45,00 zł za każdą przesyłkę 

22. Transakcja bezgotówkowa:   

 1) dokonywana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 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 bez prowizji   
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państwa członkowskiego EOG) 

23. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN karta VISA - 3% 

karta MasterCard - bez opłat 

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

transakcji 

24. Udostępnienie:   

 1) dostępu do konta poprzez www bez opłat  

 2) Pakiet SMS  - 

 - uruchomienie usługi bez opłat  

 - za korzystanie z usługi    

 a) do 10 sms w miesiącu  3,00 zł miesięcznie 

 b) za każdy następny sms 0,25 zł 

25. Wykonanie na wniosek Klienta:   

 1) zablokowania kanału dostępu bez opłat miesięcznie 

 2) odblokowania kanału dostępu bez opłat 

 3) zmiany pakietu usług (aktywacja/dezaktywacja kanału dostępu, zmiana Pakietu SMS) bez opłat 

 4) zmiany hasła 2,00 zł 

26. Autoryzacja kodem SMS:   

 1) do 10 przelewów w miesiącu 1,50 zł miesięcznie 

 2) każdy następny przelew w miesiącu 0,25 zł 

27. Doładowanie telefonów komórkowych bez opłat - 

28. PayBayNet bez opłat - 

 
 
 

Rozdział 4. „Konto za złotówkę” (założone od dnia 06-11-2017r. do dnia 30-06-2019r.)  

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Tryb pobierania opłaty 

1. Otwarcie rachunku 0,00 zł  - 

2. Wydanie karty 0,00 zł - 

3. Prowadzenie rachunku i obsługa karty Mastercard wydanej do konta 

Oferta dla klientów, którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku i nie posiadali ww. rachunku                 
w Banku w okresie od 01.01.2017r. do 03.11.2017r.   

1,00 zł 

 
 

miesięcznie 

4. Wypłaty w bankomatach sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej i Banku Polskiej Spółdzielczości  0,00 zł - 

5. Wypłaty w bankomatach za granicą  0,00 zł - 

6. Wypłaty gotówki w sklepach podczas zakupów na trenie polski (cashbeck)  0,00 zł - 

7. Wypłaty z innych bankomatów w kraju (za każdą wypłatę) 3,00 zł - 

8. 1) Zmiana PIN kartą płatniczą w bankomatach:   

 a) sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej 4,50 zł  
za każdą zmianę  b) innych sieci 7,00 zł 
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 2) Sprawdzenie kartą płatniczą w bankomacie wysokości dostępnych środków na rachunku:   

 a) sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej 1,00 zł za każde sprawdzenie 

 b) Innych sieci 1,50 zł 

9. Realizacja przelewów:   
 
 

za każdy przelew 

 1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:   

 c) złożonych w formie papierowej:  

 - na rachunki prowadzone w BS Poniec 0,00 zł 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie Elixir 5,00 zł 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie Express Elixir 10,00 zł 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł  
 

za każdy przelew  
 d) złożonych w formie elektronicznej:  

 - na rachunki prowadzone w BS Poniec 0,00 zł 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie Elixir  0,50 zł 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie Express Elixir 5,00 zł 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie SORBNET 25,00 zł 

 2) w kwocie od 1.000.000,00 zł (wyłącznie przez SORBNET) 10,00 zł 

10. Przelewy automatyczne (zlecenie stałe):   

 1) złożone w formie papierowej   
 
 
 

za każde zlecenie 

 a) na rachunki prowadzone w BS Poniec 0,00 zł 

 b) na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie Elixir 1,50 zł 

 2) złożonych w formie elektronicznej  

 a) na rachunki prowadzone w BS Poniec 0,00 zł 

 b) na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie Elixir 0,50 zł 

11. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  3,50 zł za każde pełnomocnictwo 

12. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:   

 3) w formie papierowej   

 c) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 2,00 zł  

 d) jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu  0,00 zł  

 4) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta  0,00 zł  

13. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 
śmierci 

20,00 zł 
za każdą zmianę/odwołanie 

14. Realizacja dyspozycji spadkobierców 15,00 zł za każdą dyspozycję  

15. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 20,00 zł za każdą zmianę 

Dla pozostałych czynności bankowych ustala się opłaty i prowizje obowiązujące dla pakietu „Priorytet”. 

 
 

Rozdział 5. „Wygodne Konto dla klientów ZUS” (założone od dnia 18-12-2017r. do dnia 31-10-2019r.))  

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Tryb pobierania opłaty 

1. Otwarcie rachunku 0,00 zł  jednorazowo 

2. Prowadzenie rachunku  
(oferta dla klientów uprawnionych do otrzymywania świadczeń emerytalno-rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

1,00 zł 
miesięcznie 
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którzy nie posiadają rachunku ROR w Banku)  

3. Wydanie/Wznowienie karty debetowej 0,00 zł jednorazowo 

4. Użytkowanie karty debetowej 0,00 zł miesięcznie 

5. Wypłaty gotówkowe kartą debetową w bankomatach SGB oraz BPS  

(lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Organizatora www.sgb.pl) 
0,00 zł 

od transakcji 

6. Dostęp do systemu bankowości elektronicznej 0,00 zł jednorazowo 

7. Dodatkowe Ubezpieczenie Assistance 

(szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia znajduje się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Assistance wręczanych 
Uczestnikowi przy zawarciu Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Ubezpieczenie Assistance jest 
bezpłatne przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej, po tym okresie pobierana będzie opłata w wysokości 0,60 zł 
miesięcznie) 

0,00 zł miesięcznie 

8. Wypłaty w bankomatach za granicą  0,00 zł - 

9. Wypłaty gotówki w sklepach podczas zakupów na trenie polski (cashbeck)  0,00 zł - 

10. Wypłaty z innych bankomatów w kraju (za każdą wypłatę) 3,00 zł - 

11. 1) Zmiana PIN kartą płatniczą w bankomatach:   

 a) sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej 4,50 zł  
za każdą zmianę  b) innych sieci 7,00 zł 

 2) Sprawdzenie kartą płatniczą w bankomacie wysokości dostępnych środków na rachunku:   

 a) sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej 1,00 zł za każde sprawdzenie 

 b) Innych sieci 1,50 zł 

12. Realizacja przelewów:   

 1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:    
 
 
 
 
 
 
 
 

za każdy przelew 

 a) złożonych w formie papierowej:  

 - na rachunki prowadzone w BS Poniec 0,00 zł 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie Elixir 5,00 zł 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie Express Elixir 10,00 zł 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł 

 b) złożonych w formie elektronicznej:  

 - na rachunki prowadzone w BS Poniec 0,00 zł 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie Elixir  0,50 zł 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie Express Elixir 5,00 zł 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie SORBNET 25,00 zł 

 2) w kwocie od 1.000.000,00 zł (wyłącznie przez SORBNET) 10,00 zł 

13. Przelewy automatyczne (zlecenie stałe):   

 1) złożone w formie papierowej   
 
 
 

za każde zlecenie 

 a) na rachunki prowadzone w BS Poniec 0,00 zł 

 b) na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie Elixir 1,50 zł 

 2) złożonych w formie elektronicznej  

 a) na rachunki prowadzone w BS Poniec 0,00 zł 

 b) na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych w systemie Elixir 0,50 zł 

14. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  3,50 zł za każde pełnomocnictwo 

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

 a) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 2,00 zł  

 b) jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu  0,00 zł  

 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta  0,00 zł  

16. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 
śmierci 

20,00 zł 
za każdą zmianę/odwołanie 

17. Realizacja dyspozycji spadkobierców 15,00 zł za każdą dyspozycję  

18. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 20,00 zł za każdą zmianę 

 

Dla pozostałych czynności bankowych ustala się opłaty i prowizje obowiązujące dla pakietu „Konkret”. 

 
 

Rozdział 6. Rachunki oszczędnościowe  

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Tryb pobierania opłaty 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych:    

a) otwarcie rachunku 10,00 zł jednorazowo 

b) prowadzenie rachunku bez opłat - 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy bez opłat - 

3. Wypłaty gotówkowe/przelewy z rachunku oszczędnościowego 
jedna operacja w miesiącu 
kalendarzowym bez opłat, 

kolejna 10,00 zł 

jednorazowo 

4. Sporządzenie wyciągu bankowego bez opłat - 

5. Przekazanie pocztą wyciągów bankowych bez opłat - 

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 20,00 zł jednorazowo 

7. Ustanowienie/zmiana Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym  3,50 zł za każdą dyspozycję 

8. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 
wkładu na wypadek śmierci  

20,00 zł za każdą dyspozycję 

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców 15 zł  od każdego spadkobiercy 

10. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 20,00 zł od każdego spadkobiercy 

11. 
Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek Klienta 

20,00 zł 

za każdy odpis pobierana 
jednorazowo  

Uwaga: Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej  

 
 

Rozdział 7. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych  

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Tryb pobierania opłaty 

1. Otwarcie rachunku:     

a) terminowej lokaty oszczędnościowej bez opłat - 

2. Prowadzenie rachunku:    

a) terminowej lokaty oszczędnościowej bez opłat - 
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3. Wpłaty gotówkowe na rachunek bez opłat - 

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku bez opłat - 

5. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe:    

a) prowadzone w BS Poniec bez opłat - 

b) prowadzone w innych bankach 10,00 zł za każdy przelew 

 
    c) realizowane w systemie SORBNET 30,00 zł za każdy przelew 

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 20,00 zł jednorazowo 

7. Ustanowienie/zmiana Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem:    

a) terminowej lokaty oszczędnościowej 3,50 zł za każdą dyspozycję 

8. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 
wkładu na wypadek śmierci  

20,00 zł za każdą dyspozycję 

9. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu 25 zł  od każdego spadkobiercy 

10. Likwidacja rachunku 2,00 zł jednorazowo 

11. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek Klienta 
(historia rachunku): 

  
za każdy odpis pobierana 

jednorazowo 

a) terminowej lokaty oszczędnościowej *) 20,00 zł  

*) Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się o połowę stawki podstawowej    

 

Rozdział 8. Usługi bankowości elektronicznej 
 

 

  
  

Wyszczególnienie czynności 
Stawka obowiązująca 

Tryb pobierania opłaty 
Impuls  Priorytet  Konkret 

1. Udostępnienie (miesięcznie):        

a) dostępu do konta poprzez WWW (internet) bez opłat bez opłat bez opłat - 

c) Pakiet SMS        

       - uruchomienie usługi bez opłat  bez opłat bez opłat - 

       - za korzystanie z usługi:        

          a) do 10 sms w miesiącu 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł miesięcznie 

          b) za każdy następny sms  0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł miesięcznie 

2. Wykonanie na wniosek Klienta:        

a) zablokowania kanału dostępu bez opłat bez opłat bez opłat - 

b) odblokowania kanału dostępu bez opłat bez opłat bez opłat - 

c) zmiany pakietu usług (aktywacja/dezaktywacja kanału dostępu, zmiana pakietu SMS) bez opłat bez opłat bez opłat - 

d) zmiany hasła 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł miesięcznie 

3. Autoryzacja kodem SMS: 

   

 

miesięcznie  a) do 10 przelewów w miesiącu 1,00 zł 1,50 zł 1,00 zł 
 b) każdy następny przelew w miesiącu 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 

4. Doładowanie telefonów komórkowych bez opłat bez opłat bez opłat - 

5. PayBayNet bez opłat bez opłat bez opłat - 

6. Wydanie Tokena wg poniesionych kosztów jednorazowo 
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Rozdział 9. Instrumenty płatnicze   

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Płatności mobilne BLIK 

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł 

3. Opłata za wypłatę gotówki:   

 a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych  za każdą wypłatę, pobierana                
w dniu rozliczenia operacji 

0,00 zł 

 b) w bankomatach innych, niż wykazane w pkt 1 0,00 zł 

 c) w bankomatach za granicą  nie dotyczy 

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
za każdą wypłatę, pobierana                
w dniu rozliczenia operacji 

0,00 zł 

5. Krajowa transakcja płatnicza 
za każdą transakcję, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji 
bez opłat 

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każdą zmianę limitu bez opłat 

 
 
 
 

Rozdział 10. Karty płatnicze 
    

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe)     

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Tryb pobierania opłaty 

 
Karty bez 

funkcji 
zbliżeniowej: 

Maestro/              
Visa Electron 

Karty z funkcją 
zbliżeniową: 
MasterCard 

Debit, 
MasterCard 
KKS Lech                   

(w tym  
“młodzieżowe”) 

 
 

karty z funkcją 
zbliżeniową: 
Visa Electron 

payWeve, 
Visa Electron 

payWeve 
„młodzieżowa” 

Mobilna Visa 

1. Wydanie karty dla:        

a) posiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat - 

b) współposiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat - 

c) osoby wskazanej   20,00 zł 20,00 zł nie dotyczy za każdą kartę 
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2. Wydanie nowej karty  w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł za każdą kartę 

3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi 
rachunku lub osobie wskazanej 

 15,00 zł 15,00 zł  nie dotyczy  za każdą kartę 

4. Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat bez opłat - 

5. Użytkowanie karty  2,00 zł  2,00 zł  2,00 zł miesięcznie 

6. Opłata za wypłatę gotówki:        
 a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat bez opłat 

za każdą wypłatę, pobierana                
w dniu rozliczenia operacji; 

naliczana od wypłacanej kwoty  

 b) w kasach banków SGB – przy użyciu terminala POS 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

 c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 5,00 zł 

 d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b 3% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 

 e) w bankomatach za granicą 5,00 zł 2% min 5,00 zł 5,00 zł 

7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 
za każdą wypłatę, pobierana               
w dniu rozliczenia operacji 

8. Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł za każdy numer PIN 

9. Zmiana PIN w bankomatach:   

 

   
 a) banków SGB 4,50 zł 3,50 zł nie dotyczy za każdą zmianę 

 b) innych, niż wskazane w pkt a 7,00 zł 7,00 zł nie dotyczy  

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:        
 a) banków SGB 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł za każde sprawdzenie 

 b) innych, niż wskazane w pkt a 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł  

11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł miesięcznie 

12. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 45,00 zł 45,00 zł nie dotyczy za każdą przesyłkę 

13. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji bez prowizji bez prowizji -  

14. 
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w walucie 
innej niż PLN 

3% 
dotyczy kart Visa 

3% 3% 
naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 
 

 
Karty płatnicze MasterCard Unia-Leszno 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Podmiot naliczający opłatę MasterCard Unia-Leszno 

1. Użytkowanie karaty 

miesięcznie SGB-Bank S.A. 

0 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych  

w miesiącu kalendarzowym na 
łączną kwotę min. 500 zł,  

w przeciwnym wypadku 1,50 zł 

2. Opłata za wypłatę gotówki w: 

naliczana od wypłacanej kwoty, 
pobierana w dniu rozliczenia operacji 

SGB-Bank S.A. 

 

 1) bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków 
spółdzielczych 

bez opłat 

 2) terminalach płatniczych sieci SGB w kasach banków SGB 1,50 zł 

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

 4) terminalach płatniczych innych, niż wskazane w pkt 2) 3% min 4,50 zł 
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 5) bankomatach za granicą 3,00 zł 

3. Zmiana PIN w bankomatach: 
za każdą zmianę,  

pobierana w dniu rozliczenia operacji 
SGB-Bank S.A. 

 

 1) sieci SGB 4,50 zł 

 2) sieci innych niż SGB 7,00 zł 

4. Zapytanie o dostępne środki w bankomatach: 

za każde sprawdzenie SGB-Bank S.A. 

 

 1) sieci SGB 1,00 zł 

 2) sieci innych niż SGB 1,50 zł 

5. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

SGB-Bank S.A. 1,50 zł 

6. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w 
walucie innej niż PLN 

nalicza od kwoty transakcji, pobierana 
w dniu rozliczenia operacji 

opłata zawarta w kwocie transakcji 
naliczana przy rozliczeniu i 

przewalutowaniu transakcji z waluty 
lokalnej innego państwa na PLN 

bez opłat 

7. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta: 
za każde zestawienie  SGB-Bank S.A. – Bank Spółdzielczy 

decyduje o zaksięgowaniu opłat 

  

 1) w formie elektronicznej na adres poczty e-mail bez opłat 

 2) w formie papierowej listem zwykłym  2,58 zł 

 
 
Karty przedpłacone 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI MasterCard  Tryb pobierania opłaty 
  

1. Wydanie karty i numeru PIN 25,00 zł za każdą kartę 
  

2. Zasilenie rachunku karty bez opłat - 
  

3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 30,00 zł - 
  

4. Zastrzeżenie karty bez opłat - 
  

5. Użytkowanie karty bez opłat - 
  

6. Zmiana PIN w bankomatach:    
   

a) banków SGB 4,50 zł 
za każdą zmianę, pobiera w 

dniu rozliczenia operacji   
 b) w bankomatach obcych 7,00 zł  

  
7. Opłata za wypłatę gotówki:    

 
naliczana od wypłacanej 
kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

   a) w bankomatach banków SGB oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków  spółdzielczych bez opłat 
  

 b) w kasach banków SGB 1,50 zł 
  

 c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a 5,00 zł 
  

 d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b 3% min. 4,50 zł 
  

 e) w bankomatach za granicą 5,00 zł 
  

8. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta bez opłat 
  

9. Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
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Karty kredytowe      

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 

 
Karty bez funkcji 

zbliżeniowej:   
MasterCard/Visa 

Karta z funkcją 
zbliżeniową: 
MasterCard 

Gold 

Tryb pobierania opłaty   

1. Wydanie  karty: 
  

 
   a) głównej bez opłat bez opłat za każdą kartę 
  

 b) dołączonej bez opłat bez opłat za każdą kartę 
  

2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)   
 

rocznie, z góry za każdy rok 
ważności karty (pierwszej                    

i wznowionej) 

   a) głównej 42,00 zł bez opłat 
  

 b) dołączonej 30,00 zł bez opłat 
  

3. Opłata roczna za kartę  

- 150,00 zł 

z dołu po każdym roku 
ważności karty pierwszej                     

i wznowionych, naliczana za 
każdą kartę 

 

4. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 25,00 zł 25,00 zł za każdą kartę 
 

5. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN 25,00 zł 25,00 zł za każdą kartę 
 

6. Wznowienie karty bez opłat bez opłat za każdą kartę 
 

7. Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat za każdą kartę 
 

8. Opłata za wypłatę gotówki:     
  a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 

naliczana od wypłacanej 
kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 
 b) w kasach banków SGB 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 

 
 c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 

 
 d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 

 
 e) w bankomatach za granicą 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 

 
9. Zmiana PIN w bankomatach 4,50 zł 4,50 zł za każdą zmianę 

 
10. Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł bez opłat za każdy numer PIN 

 
11. Zmiana limitu kredytowego bez opłat bez opłat - 

 

12. Minimalna kwota do zapłaty 5% min. 50,00 zł 5% min. 50,00 zł 

naliczana zgodnie                           
z regulaminem 

funkcjonowania kart 
kredytowych i umową 

 

13. 
Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niże jedno w cyklu rozliczeniowym) lub 
wezwanie do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę 

 

za każde 
upomnienie/wezwanie 

 

- dla umów zawartych do 11 marca 2016r. koszt listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru wg cennika 
Usług Pocztowych Poczta Polska SA 

 

 - dla umów zawartych po 11 marca 2016r. bez opłat  
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14. Oplata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji w walucie innej niż PLN 3% (dot. Kart Visa) - 
naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 
 

15. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju (za każdą kartę) nie dotyczy 
równowartość 

148 EUR  
za każdą kartę 

 

16. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju nie dotyczy 
równowartość              

95 EUR 
za każdą kartę 

 
 

 
Karty walutowe 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

Karty z funkcją zbliżeniową 
MasterCard do rachunków 

oszczędnościowych w EUR/USD 
stawki w walucie rachunku 

Podmiot 
naliczający opłatę  

1. Użytkowanie karty miesięcznie za każdą kartę 1 EUR, 1,5 USD Bank Spółdzielczy 
 

2. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji  

 

SGB-Bank 

 

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

 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)  1 EUR, 1USD  

 3) w bankomatach innych, niż wskazane z pkt 1  1,50 EUR, 2 USD  

 4) w kasach innych banków, niż wskazane z pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 
naliczana od wypłacanej kwoty 

3% min. odpowiednio 1,50 EUR, 2 USD  

 5) w bankomatach za granicą 1,50 EUR, 2 USD   

3. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 

za każdą wypłatę, pobierana                     
w dniu rozliczenia operacji   

0,5 EUR, 0,5 USD SGB-Bank  

4. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 1,50 EUR, 2 USD Bank Spółdzielczy  

5. Zmiana PIN w bankomatach: 

za każdą zmianę 

   

 1) sieci SGB 1 EUR, 1 USD  SGB-Bank  

 2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,50 EUR, 2 USD SGB-Bank  

6. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

za każde sprawdzenie 

   

 1) sieci SGB 0,25 EUR, 0,3 USD SGB-Bank  

 2) innych, niż wskazane z pkt 1 1 EUR, 1 USD SGB-Bank  

7. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 

miesięcznie 

   

 1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty  0,50 EUR, 0,6 USD Bank Spółdzielczy  

 2) w formie elektronicznej bez opłat nie dotyczy  
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Karty online  

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

MasterCard Mobile/Visa Mobile  

1. Obsługa karty płatniczej 

miesięcznie 

0 zł w przypadku dokonania co najmniej 
5 transakcji bezgotówkowych kartą w 

miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym 
wypadku – 7 zł 

 

2. Wydanie karty płatniczej za każdą kartę 0,00 zł  

3. Wypłata gotówki:    

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

bez opłat  

 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminalu POS)  5,00 zł   

 3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1) 3% min 5 zł  

 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) (przy użyciu terminalu POS) 
niezależna od wypłacanej kwoty 

3% min 10 zł  

 5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min 10 zł   

4. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) naliczana od wypłacanej kwoty  3% min 5 zł   

5. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back  za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji  

1,50 zł  

6. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł  

7. Zmiana PIN w bankomatach:    

 1) sieci SGB 
za każdą zmianę 

4,50 zł  

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

8. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie   

 1) sieci SGB  1,50 zł  

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

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie  5,00 zł  

10. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę  45,00 zł  

11. Transakcja bezgotówkowa:    

 1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  bez prowizji  

 2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG  bez prowizji  

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

12. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN naliczana od kwoty transakcji Visa 3%  

13. Opłata za wydanie duplikatu karty (w przypadku zniszczenia/uszkodzenia karty) za każdą kartę 10,00 zł  

14. Opłata za wznowienie karty za każdą kartę  10,00 zł  
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Rozdział 11. Kredyty i pożyczki  

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Tryb pobierania opłaty 

1. Prowizja przygotowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1% - 10% nie mniej niż 50 zł 

naliczana od kwoty udzielonego 
kredytu/pożyczki lub kwoty odnowienia 
kredytu (dot. kredytów odnawialnych   

w ROR), płatna jednorazowo przed lub 
przy postawieniu kredytu do dyspozycji 

kredytobiorcy 

2. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek Klienta 10,00 zł za każdy harmonogram 

3. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki                                                                                                                                                                                                          
1% - 5% nie mniej niż 100 zł płatna jednorazowo   Naliczana od kwoty prolongowanej 

4. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej                                                                                                                      
0% - 3% nie mniej niż 100 zł płatna jednorazowo   Naliczana od kwoty przejmowanego zadłużenia 

5. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki (z wyłączeniem ust. 3) na wniosek klienta                                                                                                                                 
0% - 3% nie mniej niż 100 zł płatna jednorazowo   Naliczana od kwoty aktualnego zadłużenia lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt/pożyczkę 

6. Dyskonto weksla 50,00 zł płatna jednorazowo 

7. Inkaso weksla 50,00 zł płatna jednorazowo 

8. Za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia koszt opłaty notarialnej+100,00 zł za każde zgłoszenie 

9. Za wydanie promesy kredytowej od 150,00 zł do 500,00 zł płatna jednorazowo 

10. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej 50,00 zł płatna jednorazowo 

11. Za sporządzenie i wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu 
rejestrowego lub przewłaszczenia 50,00 zł płatna jednorazowo 

12. Za przygotowanie i wysłanie upomnienia/monitu (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach 
określonych w umowie kredytu/pożyczki   

 

 a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r. koszt listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru                      

wg cennika Usług Pocztowych 
Poczta Polska SA 

za każde upomnienie  b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017 r. 

 c) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017 r.  

bez opłat -  d) kredyty  konsumenckie  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca  

    2016 r. 

13. Za przygotowanie i wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu/pożyczki w 
przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki  

 

 a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r. koszt listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru                       

wg cennika Usług Pocztowych 
Poczta Polska SA 

za każde wezwanie  b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017 r. 

 c) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017 r. 

bez opłat -  d) kredyty  konsumenckie  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o kredycie  konsumenckim udzielone po 11 marca  

    2016 r. 
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14. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie każdej działki  100,00 zł płatna jednorazowo 

15. Inne czynności wykonywane na życzenie Klienta lub za Klienta od 25,00 zł do 1.000 zł płatna jednorazowo 

16. Za udzielenie innym bankom informacji o Kliencie (w stosunku do tych banków, które pobierają takie 
opłaty od BS Poniec) 

opłata w wysokości stosowanej 
przez bank pobierający taką 

opłatę od BS Poniec 

płatna jednorazowo 

17. Za sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki 

50,00 zł 
płatna jednorazowo,  
od każdego wniosku 

18. Zastaw rejestrowy: 

 od jednej umowy, płatna jednorazowo  a) za sporządzenie i wysłanie kompletu wniosku o wpis 100,00 zł 

 b) za sporządzenie i wysłanie kompletu wniosku o wykreślenie 50,00 zł 

19. Wizytacja w miejscu realizowanej inwestycji:   

 a) pierwsza wizytacja bez opłat  

płatna jednorazowo  b) każda następna, w tym:  

 - do 50 km 50,00 zł 

 - powyżej 50 km 0,8358 zł x km + 100,00 zł 

 
 
 

Rozdział 12. Czynności w obrocie dewizowym  

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Tryb pobierania opłaty 

1. Skup i sprzedaż walut bez opłat - 

2. Otwarcie rachunku 5,00 zł jednorazowo 

3. Otwarcie rachunku bez wniesienia pierwszej wpłaty 10,00 zł jednorazowo 

4. Prowadzenie rachunku  6,00 zł miesięcznie 

5. Wyciąg z rachunku walutowego bez opłat - 

6. Wpłaty/wypłaty z rachunku bez opłat - 

7. Dyspozycja na wypadek śmierci: 

1) zmiana dyspozycji 
2) odwołanie dyspozycji 

20,00 zł 
20,00 zł 

 
za każdą dyspozycję 

8. Wydanie zaświadczenia z tytułu wywozu wartości dewizowych z kraju 30,00 zł za każde zaświadczenie 

9. Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku tytułem przedstawienia urzędom Administracji 
Państwowej, Konsulatom 30,00 zł za każde zaświadczenie 

10. Likwidacja rachunku walutowego bez opłat - 

11. Polecenie przelewu w walucie obcej (SWIFT) pomiędzy rachunkami płatniczymi w kraju w walucie innej niż 
złoty i euro) – tryb normalny  

 

 1) złożonych w formie papierowej    

 a) na rachunki bankowe klientów SGB   

 - przekazy do równowartości 5.000 euro bez opłat  

  - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro bez opłat 
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 b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit a)   

 

 

za każdy przelew 

 - przekazy do równowartości 5.000 euro 40,00 zł 

 - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 75,00 zł 

 2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej   

 a) na rachunki bankowe klientów SGB  

 - przekazy do równowartości 5.000 euro bez opłat 

 - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro bez opłat 

 b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit a)  

 - przekazy do równowartości 5.000 euro 40,00 zł  

 - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 75,00 zł  

12. Polecenie przelewu w walucie EUR w kraju – tryb normalny (SWIFT)   

 1) złożonych w formie papierowej   

 a) na rachunki bankowe klientów SGB   

 - przekazy do równowartości 5.000 euro bez opłat  

 

 

 

 

za każdy przelew 

 - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro bez opłat 

 b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit a)  

 - przekazy do równowartości 5.000 euro 40,00 zł 

 - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 75,00 zł 

 2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej   

 a) na rachunki bankowe klientów SGB  

 - przekazy do równowartości 5.000 euro bez opłat 

 - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro bez opłat 

 b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit a)  

 - przekazy do równowartości 5.000 euro 40,00 zł 

 - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 75,00 zł 

13. Polecenie przelewu za granicę w walucie obcej i PLN (SWIFT) – tryb normalny   

 1) złożonych w formie papierowej    

 

 

za każdy przelew 

 a) przekazy do równowartości 5.000 euro 40,00 zł 

 b) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 75,00 zł 

 2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej   

 a) przekazy do równowartości 5.000 euro 40,00 zł 

 b) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 75,00 zł 

14. Polecenie przelewu SEPA – tryb normalny:    

 1) złożonych w formie papierowej   
 
 
 

za każde polecenie przelewu 

 a) na rachunki bankowe klientów SGB bez opłat 
 b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a)  12,00 zł 
 2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej   
 a) na rachunki bankowe klientów SGB bez opłat 
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 b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a)  0,50 zł 
 UWAGA! Polecenie przelewu może być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez                

SGB-Bank S.A. wolnych środków na rachunkach nostro  

 

15. Polecenie przelewu w trybie pilnym – dodatkowa opłata:   
 

 1) na rachunki bankowe klientów SGB bez opłat 

za każde polecenie przelewu 
 2) na rzecz klientów posiadających rachunku w innych bankach niż w pkt 1) 100 zł 

 
UWAGA! Polecenie przelewu może być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez                
SGB-Bank S.A. wolnych środków na rachunkach nostro  

 

16. 
Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju – pobierana przez                           
SGB-Bank S.A.  

45 zł + koszty banków 
pośredniczących 

za każde polecenie wypłaty, 
pobierana jednorazowo 

17. 
Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przekazów 
(OUR) – pobierana przez SGB-Bank S.A.: 

1) przekazy do równowartości 2.500 euro  
2) przekazy przekraczające równowartość 2.500 euro 
UWAGA! Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu. 
Operacje kosztowe OUR i BEN dostępne są wyłącznie przy składaniu dyspozycji w formie papierowej. 

40 zł 
80 zł 

 
 

pobierana jednorazowo 

18. 
Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP) – pobierana przez 
SGB-Bank S.A. 40 zł 

 
pobierana jednorazowo 

19. 
Czynności niestandardowe, zwroty zleceń reklamowanych (wyjaśnianie niezgodności powstałych w toku realizacji 

płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany 
danych nadawcy odbiorcy płatności lub innych danych zlecenia itp.) – pobierana przez SGB-Bank S.A. 

100,00 zł 

 
pobierana jednorazowo 

20. Kurier na życzenie klienta – pobierana przez SGB Bank S.A. zgodnie z fakturą pobierana jednorazowo 

 
 

Inkaso 

 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA  

Tryb pobierania opłaty Podstawowa Minimalna  Maksymalna 

1. Inkaso czeków (opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.) 
0,2% kwoty, na którą 

opiewa czek 50,00 zł 50,00 zł pobierana jednorazowo 

2. Zwrot czeku niezainkasowanego (opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.) 
50,00 zł - - pobierana jednorazowo 

3. Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku (opłata pobierana przez SGB-Bank S.A.): 

1) inkaso czeków na kwotę do równowartości 10 USD 
2) inkaso czeków na kwotę powyżej równowartości 10 USD 
UWAGA! Równowartość ustalana według kursu średniego NBP na dzień realizacji zlecenia 

1,00 zł 
50,00 zł 

pobierana jednorazowo 

 
 

Rozdział 13. Kantor SGB   

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI  

1. Udostępnienie i obsługa bez opłat 
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POZOSTAŁE OPŁATY 
 
 
 
 

 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Tryb pobierania opłaty 

1.  Wpłaty gotówkowe:   

 a) na rachunki w innych bankach 0,5% nie mniej niż 6,00 zł  naliczana od wpłacanej kwoty  

 b) w systemie Express Elixir 0,5% nie mniej niż 10,00 zł  naliczana od wpłacanej kwoty 

 c) realizowane w systemie SORBNET 30,00 zł za każdą wpłatę 

 d) na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów ogólnych do ich 
odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz na inne cele akcji humanitarnych 

bez opłat - 

2.  Za sporządzenie odpisu:  za każdy odpis 

 a) wyciągu z rachunku bankowego z lat poprzednich 30 zł  

 b) jednego dowodu do wyciągu 5 zł  

 c) jednego dowodu do wyciągu z lat poprzednich 10 zł  

 d) historii rachunki za rok bieżący 30 zł  

 e) historii rachunku za lata poprzednie (za każdy rok) 50 zł  

 f) umowy rachunku bankowego 30 zł  

 ! Opłaty nie pobiera się w przypadku:   

 a) gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek, 
b) gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, 

o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów 

 
 
 

 

3.  Za udzielaną pisemnie informację o:   

 a) posiadaniu rachunku bankowego  50 zł 

za każdą informację 

 b) stanie rachunku bankowego 50 zł 

 c) wydanie opinii dotyczącej rachunku 50 zł 

 d) wydanie zaświadczenia, że rachunek nie jest obciążony tytułami egzekucyjnymi  50 zł 

 e) za wydanie innych zaświadczeń 50 zł 

4.  Za przeliczenie i sortowanie znaków pieniężnych, pochodzących z wpłat kasowych, przyjmowanych od klientów bez 
przeliczenia wg indywidualnej umowy do kasy dziennej 

0,1% od wartości wpłaty nie 
więcej niż 25 zł 

od każdej wpłaty 

5.  Za wymianę znaków pieniężnych (banknot lub bilon):   

 a) dla osób posiadających rachunek w Banku   0,5% nie mniej niż 2 zł 
od każdej wymiany 

 b) dla osób nieposiadających rachunku w Banku     0,5% nie mniej niż 4 zł 

6.  Za wymianę znaków pieniężnych oraz przeliczenie lub wymianę bilonu przez instytucje kościele/parafie bez opłat - 
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7.  Za zastrzeżenie:   

 1) dokumentu tożsamości Klienta Banku bez opłat 
za każde zastrzeżenie 

 2) dokumentu tożsamości osób nie będących klientami Banku 10,00 zł 

8.  Wypłaty gotówkowe świadczeń   0,5% nie mniej niż 4,00 zł od każdej wypłaty 

9.  Za przyjęcie wniosku o sprawdzenie osoby w Centralnej Informacji o rachunkach  30,00 zł za każdy wniosek  

 
 
 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Poniecu 
 może ustalić indywidualne stawki prowizji i opłat inne niż określone w niniejszej Taryfie prowizji i opłat 

 
 
 


