
Bank Spółdzielczy w Pszczółkach 

 Usługi dla klientów indywidualnych

JUNIOR STANDARD E-konto Rodzina 500+ E-Rodzina 500+ Konto za złotówkę Konto TAK

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:

1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat 3,50 zł bez opłat 3,50 zł bez opłat 1,00 zł. 1,00 zł.

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: od wpłacanej kwoty

1) dokonywane w placówce bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) wpłata bilonu powyżej 50 szt. bez opłat 0,50% min. 10,00 zł 0,50% min. 10,00 zł 0,50% min. 10,00 zł 0,50% min. 10,00 zł bez opłat bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku 

1) dokonywane w placówce banku

a) wypłaty z rachunku do kwoty 7.999,99 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) wypłaty z rachunku od kwoty 8.000,00 zł od wypłacanej kwoty bez opłat 0,15% 0,15% bez opłat bez opłat 0,15% 0,15%

2) nieodebranie awizowanej wypłaty gotówki od kwoty niepobranej 0,10% min.20,00 zł. 0,10% min. 20,00 zł 0,10% min. 20,00 zł. 0,10% min. 20,00 zł 0,10% min. 20,00 zł. 0,10% min 20,00 zł. 0,10% min 20,00 zł.

4. Realizacja przelewów:

1) złożonych w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w banku 1) za każdy przelew bez opłat 0,80 zł 1,00 zł 0,80 zł 1,00 zł bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach bez opłat 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

c) na rachunki prowadzone w innych bankach realizowane w 

systemie Express Elixir3) bez opłat 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł. 7,00 zł.

d) na rachunki prowadzone w innych bankach realizowane w 

systemie Blue Cash 4) bez opłat 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł. 7,00 zł.

2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone w banku 1) bez opłat nie dotyczy bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych  bankach bez opłat nie dotyczy 0,90 zł nie dotyczy 0,90 zł  0,90 zł.  0,90 zł.

c) na rachunki prowadzone w innych bankach realizowane w 

systemie  Express Elixir3) bez opłat 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

d) na rachunki prowadzone w innych bankach realizowane w 

systemie Blue Cash 4) bez opłat 5,00 zł 5,00 zł. nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

3) realizowanych w systemie SORBNET 2) 25,00 zł. 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

5.
Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym 
przez klienta (zlecenie stałe)

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

a) o stałej kwocie za każdy przelew bez opłat 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł. 2,00 zł.

b) o zmiennej kwocie bez opłat 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł. 2,50 zł.

2)
przyjęcie zlecenia oraz modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia 
stałego:

za każdą dyspozycję

a) złożona w formie papierowej bez opłat 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł. 2,00 zł.

3) odwołanie zlecenia stałego: za każdą dyspozycję 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł. 2,50 zł.

6. Polecenie zapłaty:

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty - bez opłat 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł. 2,00 zł.

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika - bez opłat 1,50 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,00 zł 1,00 zł. 1,00 zł.

3) za odmowę realizacji polecenia zapłaty z braku środków - 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł. 2,00 zł.

4)
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo 
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

- 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł. 5,00 zł.

7. Bank internetowy - IB

1)
opłata za uruchomienie usługi systemu  -IB   (pobierana jednorazowo 
za każdego nowego użytkownika)

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

2) opłata abonamentowa za korzystanie z systemu -IB miesięcznie bez opłat nie dotyczy 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł bez opłat bez opłat

Tryb pobierania opłaty
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Taryfa Prowizji i Opłat

 Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)



3)
zablokowanie kanału dostępu ( na życzenie użytkownika lub 
posiadacza )

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

4)
odblokowanie kanału dostępu zablokowanego( na życzenie 
użytkownika lub posiadacza )

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

5)
wygenerowanie nowego hasła do usługi na życzenie użytkownika ( 
wraz z odblokowaniem)

5,00 zł nie dotyczy  5,00 z nie dotyczy  5,00 z 5,00 zł. 5,00 zł.

6)
wygenerowanie nowego certyfikatu na oryginalnym kluczu 
szyfrującym użytkownika 

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

7) opłata za wydanie klucza szyfrującego 
za każdy klucz jednorazowo lub 

miesięcznie
nie dotyczy             nie 

dotyczy
75,00 zł                 5,00zł nie dotyczy nie dotyczy

8)
opłata za wydanie klucza szyfrującego w miejsce utraconego, 
uszkodzonego przez Klienta

jednorazowo bez opłat nie dotyczy 75,00 zł nie dotyczy 75,00 zł nie dotyczy nie dotyczy

9) wznowienie środków identyfikacyjnych 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł nie dotyczy nie dotyczy

8. ASI - Automatyczny system informacyjny SMS

1) opłata  za uruchomienie ASI jednorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat bez opłat 

2) opłata abonamentowa za korzystanie z ASI miesięcznie bez opłat 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł. 1,50 zł.

3) opłata za wysyłanie SMS-a za każdy wysłany 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł. 0,30 zł.

9. Zasilanie telefonów komórkowych bez opłat nie dotyczy bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat

10.

11. Przygotowanie jednego blankietu czekowego do realizacji za sztukę nie dotyczy 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł. 0,50 zł.

12. Wyciągi z rachunku -

1) generowanie raz w miesiącu w formie papierowej bez opłat bez opłat 2,00 zł bez opłat 2,00 zł 2,00 zł. 2,00 zł.

2) generowanie po każdej zmianie salda odbierane w banku - 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł. 5,00 zł 5,00 zł. 5,00 zł. 5,00 zł.

3) generowane po każdej zmianie salda i wysyłane pocztą 5,00 zł (+ 3,00 zł za każdą wysyłkę)
5,00 zł (+ 3,00 zł za każdą 

wysyłkę)
5,00 zł (+ 3,00 zł za 

każdą wysyłkę)
5,00 zł (+ 3,00 zł za 

każdą wysyłkę)
5,00 zł (+ 3,00 zł za 

każdą wysyłkę)
5,00 zł. (+3,00 zł za 

każdą wysyłkę)
5,00 zł. (+3,00 zł za każdą 

wysyłkę)

13.
Realizacja z tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego 
moc takiego tytułu

za każdą dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

14.
Za wydawanie odpisów, kopii, potwierdzeń  dokumentów, 
historii obrotów, 

za każdy wydany dokument 5,00 zł (+VAT) 5,00 zł  (+VAT) 5,00 zł  (+VAT) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł. + VAT 5,00 zł. + VAT

15.
Za przyjęcie, za  zmianę, odwołanie dyspozycji (Oświadczenia) 
posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 
wypadek śmierci

                            -      nie dotyczy 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł. 30,00 zł.

16. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł. 20,00 zł.

17. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie bez opłat 1,00 zł 5,00 zł 1,00 zł 5,00 zł 5,00 zł. 5,00 zł.

18.
Potwierdzenie operacji bankowych wykonywane w formie 
telefaksowej

za każdy  dokument 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł. 5,00 zł.

19. Zmiana karty wzorów podpisów za każdą czynność 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł. 10,00 zł.

20.
Likwidacja rachunku na życzenie Klienta przed upływem 3 
miesięcy od daty zawarcia 

- bez opłat 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00  zł,. 20,00  zł,.

21. Polecenia wypłaty za granicę *( waluta w przeliczeniu na PLN)

1)
Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do  innych 
banków w kraju-tryb normalny TOMNEXT

za każdy przelew

a) Przekazy do 5.000,00 EURO 

b) Przekazy przekraczające 5.000,00 EURO

UWAGA ! Nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego.

2)

3)
Zryczałtowana opłata z tyt. kosztów pobieranych przez banki 
zagraniczne pośredniczące w wykonaniu przekazów (OUR)

a) Przekazy do równowartości 2.500,00 EURO 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł. 40,00 zł.

b) Przekazy przekraczające równowartość 2.500,00 EURO 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł. 80,00 zł.

4)

100,00 zł.

5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł.

100,00 zł.

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania 
rachunkiem 

 za każdą dyspozycję 

65,00 zł

30,00 zł 30,00 zł

100,00 zł.100,00 zł

40,00 zł

Realizacja poleceń wypłaty ( przekazów) za granicę lub do innych 
banków w kraju w trybie pilnym OVERNIGHT - dodatkowa opłata do 
pkt 21.1) i pkt 21.7 Uwaga! Polecenia wypłaty muszą być przyjęte do 
realizacji w trybie pilnym wyłącznie i w miarę posiadania przez SGB-
Bank S.A. wolnych środków na rachunku nostro.

za każdy przelew 100,00 zł 100,00 zł

Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych 
przelewu ( Non STP)

za każdy przelew 40,00 zł 40,00 zł

100,00 zł

40,00 zł

10,00 zł.

40,00 zł

10,00 zł 10,00 zł

65,00 zł 65,00 zł 65,00 zł 65,00 zł. 65,00 zł.

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł. 30,00 zł.

40,00 zł

65,00 zł

za każdy przelew

UWAGA! Równowartość w EURO oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu

40,00 zł



5)
Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych 
banków  w kraju.

za każdy przelew
45,00 zł plus koszty banków 

pośredniczących 
45,00 zł plus koszty 

banków pośredniczących 

45,00 zł plus koszty 
banków 

pośredniczących 

45,00 zł plus koszty 
banków 

pośredniczących 

45,00 zł plus koszty 
banków pośredniczących 

45,00 zł. plus koszty 
banków pośredniczących 

45,00 zł. plus koszty banków 
pośredniczących 

6) Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł. 100,00 zł.

7)
EUROTRANSFER - realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za 
granicę nominowanych w EURO, z datą waluty TOMNEX, 
spełniających następujące warunki(łącznie): 

za każdy przelew 4,80 zł 4,80 zł 4,80 zł 4,80 zł 4,80 zł 4,80 zł 4,80 zł

a) rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG

b) bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta

c) bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta

d) określona opcja kosztowa SHA

UWAGA! Do euro transferu nie dolicza się kosztów ryczałtu 
telekomunikacyjnego

22.
Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym 
związanej z realizacją zlecenia , polecenia wypłaty za granicę 

za blokadę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł. 5,00 zł 5,00 zł. 5,00 zł. 5,00 zł.

23. Inkaso dokumentów, czeków oraz weksli od kwoty każdego inkasa 0,20% min.50,00 zł max 150,00 zł
0,20% min.50,00 zł max 

150,00 zł
0,20% min.50,00 zł max 

150,00 zł
0,20% min.50,00 zł max 

150,00 zł
0,20% min.50,00 zł max 

150,00 zł
0,20 % min 50,00 zł.      

max 150,00 zł.
0,20 % min 50,00 zł.      max 

150,00 zł.

24. Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku 50,00 zł plus koszty telekomunikacyjne
50,00 zł plus koszty 
telekomunikacyjne

50,00 zł plus koszty 
telekomunikacyjne

50,00 zł plus koszty 
telekomunikacyjne

50,00 zł plus koszty 
telekomunikacyjne

50,00 zł. plus koszty 
telekomunikacyjne

50,00 zł. plus koszty 
telekomunikacyjne

25. Czynności niestandardowe 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł. 100,00 zł 100,00 zł. 100,00 zł. 100,00 zł. 

2) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w palcówce banku

3) System Express Elixir dostępny w Banku od 16.10.2017r. 

 4) System  BLUE Cash dostępny w Banku od  20.09.2017r

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: -

1) otwarcie rachunku bez opłat

2) prowadzenie rachunku bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy - bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego za każdą wypłatę
jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym 

bez opłat, każda kolejna 10,00zł3)

4. Realizacja przelewów papierowych 

1) na rachunki prowadzone w banku1)

2) na rachunki prowadzone w innych bankach 10,00 zł

3) zrealizowanych w systemie SORBNET4) 25,00 zł

5.
Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za 
pośrednictwem operatora pocztowego ( raz w miesiącu )

za każdy wyciąg bez opłat

1) Generowane raz w miesiącu bez opłat

2) Generowane po każdej zmianie salda odbierane w banku miesięcznie 5,00 zł

3) Generowane po każdej zmianie salda i wysyłane pocztą miesięcznie 5,00 zł ( +3,00 zł za każdą wysyłkę)

4)
Przesyłanie raz w miesiącu drogą pocztową na adres Posiadacza 
rachunku

bez opłat

6.
Za dokonanie zmiany karty wzoru podopisu do prowadzenia 
rachunku

za każdą dyspozycję 10,00 zł

7.
Za wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności o posiadaniu 
rachunku

za każde wydane zaświadczenie 20,00zł  (+VAT)

8. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie bez opłat

9.
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania 
rachunkiem 

za każdą dyspozycję 10,00 zł

10.
Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) 
posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 
wypadek śmierci 

za każdą dyspozycję 30,00 zł

11. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 20,00 zł

1) nie dotyczy przelewów między rachunkami bankowymi a rachunkami wkładów i lokat terminowych

jeden przelew w miesiącu kalendarzowym 

bez opłat, każdy kolejny  10,00zł3)

za każdy przelew

Rachunki oszczędnościowe - umiejscowione



12.
Realizacja z tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego 
moc takiego tytułu z rachunku

za każdą dyspozycję 50,00  zł.

13. Za wydanie odpisów , kopii, potwierdzeń dokumentów, historii obrotówza każdy wydany dokument 10,00 zł  (+VAT)

2)----------------------------------------------------------------------------------

4) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: -

1) otwarcie rachunku bez opłat

2) prowadzenie rachunku bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy - bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe:

a)wypłaty z rachunku do kwoty 7.999,99 zł za każdą wypłatę bez opłat

b) wypłaty z rachunku od kwoty 8.000,00 zł od kwoty wypłacanej 0,15%

4. Realizacja przelewów papierowych:

1) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat

2) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,00 zł

3) zrealizowanych w systemie SORBNET4) 25,00 zł

5.
Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za 
pośrednictwem operatora pocztowego ( raz w miesiącu )

bez opłat

1) Generowane raz w miesiącu bez opłat

2) Generowane po każdej zmianie salda odbierane w banku 5,00 zł

3) Generowane po każdej zmianie salda i wysyłane pocztą 5,00 zł ( +3,00 zł za każdą wysyłkę)

4)
Przesyłanie raz w miesiącu drogą pocztową na adres Posiadacza 
rachunku

bez opłat

6.
Za wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności posiadania 
rachunku bankowego

za każde wydane zaświadczenie 20,00 zł  (+VAT)

7. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie bez opat

8.
Za dokonanie zmiany karty wzoru podpisu do prowadzenia 
rachunku

za każdą dyspozycję 10,00 zł

9.
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania 
rachunkiem oszczędnościowym 

za każdą dyspozycję 10,00 zł

10.
Za przyjęcie,  zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) 
posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 
wypadek śmierci 

za każdą dyspozycję 30,00 zł

11. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 20,00 zł

12.
Za wydanie odpisów , kopii, potwierdzeń dokumentów, historii 
obrotów 

za każdy wydany dokument 10,00 zł  (+VAT)

13.
Realizacja z tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego 
moc takiego tytułu z rachunku

za każdą dyspozycję  50,00 zł.

4) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku. -

1) otwarcie rachunku bez opłat

2) prowadzenie rachunku bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek terminowy - bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku terminowego bez opłat

4.
Za przelew na rachunek w innym banku z rachunku lokaty 
terminowej lub wkładu terminowego

za przelew 10,00 zł

5. Za wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde wydane zaświadczenie 20,00 zł  (+VAT)

 6.
Przepisanie wkładu rachunku terminowego w związku z 
przelewem (cesja)

20,00 zł

1) nie dotyczy przelewów między rachunkami bankowymi a rachunkami wkładów i lokat terminowych

3)Bank  nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też w 
formie bezgotówkowej.

Rachunki oszczędnościowe- "a-vista"  

 Rachunek  lokaty terminowej  

za każdy przelew

za każdy wyciąg



7.
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania 
rachunkiem lokaty   

za każdą dyspozycję 10,00 zł

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

za każdą dyspozycję 30,00 zł

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 20,00 zł

10.
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania 
rachunkiem lokaty 

10,00 zł

11.
Zmiana karty wzorów podpisów do rachunku  lokaty 
terminowej

za każdą czynność 10,00 zł

12.
Likwidacja lokaty terminowej przed upływem pierwotnego 
terminu zadeklarowanego

20,00 zł

13. Za wydanie odpisów , kopii, potwierdzeń dokumentów, historii obrotówza każdy wydany dokument 10,00 zł  (+VAT)

LP.

1. Otwarcie rachunku  - bez opłat

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat

3.

Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce 
banku - bez opłat 

4.

Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce 
banku - bez opłat

5 Polecenie przelewów:

5.1 złożonych w formie papierowej:

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

kalendarzowym, bez opłat, każda kolejna 

5,00 zł. 1)

c) na rachunki prowadzone w innych bankach realizowane w 
systemie Express Elixir 7,00 zł.

d) na rachunki prowadzone w innych bankach realizowane w 
systemie Blue Cash 7,00 zł.

5.2
złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

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

kalendarzowym, bez opłat, każda kolejna 

0,90 zł. 1)

c) na rachunki prowadzone w innych bankach realizowane w 
systemie  Express Elixir 5,00 zł.

d) na rachunki prowadzone w innych bankach realizowane w 
systemie Blue Cash 5,00 zł.

5.3 realizowanych w systemie SORBNET za każdy przelew 25,00 zł.

6. Zlecenie stałe:

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w innych  bankach

pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym, bez opłat, każda kolejna 

2,00 zł. 1)

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości 
elektronicznej

bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach

   pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym, bez opłat, każda kolejna  

0,90 zł. 1)

Tryb pobierania opłaty

za każdy przelew

realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą za każdą dyspozycję

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Stawka Obowiązująca

25,00 zł.

a) na rachunki prowadzone w banku bez opłat 

Obsługa rachunku płatniczego *

za każdy przelew

za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone w banku

bez opłat
a) na rachunki prowadzone w banku

a) na rachunki prowadzone w banku bez opłat



3)

4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej bez opłat

b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat 

5) Odwołanie zlecenia stałego

a) złożone w formie papierowej bez opłat 

b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat

7. Polecenie zapłaty:

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

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika - bez opłat 

3) za odmowę realizacji polecenia zapłaty z braku środków - bez opłat

4)
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo 
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty -

bez opłat 

8.

9. Wysyłanie 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)

10. Za przyjęcie, za  zmianę, odwołanie dyspozycji (Oświadczenia) 
posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 
wypadek śmierci za każde odwołanie albo zmianę 

bez opłat

11. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy bez opłat 

12.
za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję bez opłat

13. sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie bez opłat

* podstawowy rachunek płatniczy obowiązuje od 08.08.2018r.

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Płatności

 mobilne BLIK
1. Aktywacja BLIK jednorazowo 5,00 zł

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł

3. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków 
spółdzielczych10) 0,00 zł

2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 0,00 zł

3) 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 każda zmianę limitu 5,00 zł.

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania 
rachunkiem 

 za każdą dyspozycję 

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję

realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą 

przyszłą za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 1)
za każdą dyspozycję

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

bez opłat

1) do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności , o których mowa w  ust. 5.1 lit.b. ust.5.2 lit.b, ust.6 .pkt.1 
lit.b, ust.6 pkt.2 lit b w taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe.

bez opłat

25,00 zł.

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji

 Instrumenty płatnicze


