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DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

   

§ 1 

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

dla klientów Banku Spółdzielczego", zwaną dalej taryfą. 

2. Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają: 

1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, obejmujący usługi bankowości elektronicznej (serwis 

internetowy) i serwis SMS (powiadamianie SMS),  udostępniany na podstawie odrębnej umowy, 

2) pakiet  - zdefiniowane w taryfie prowizje i opłaty dla poszczególnych grup klientów, 

3) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności Kody 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 jego dyspozycją.  

8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,  

2) cyklicznie, 

3) w innych terminach wskazanych w taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a bankiem. 

9. Opłaty cykliczne (miesięczne), o których mowa w ust. 8 pkt. 2, pobierane są ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, za wyjątkiem:  

- opłaty za  wysłane SMS-y,  

- opłaty za obsługę karty w pakiecie Konto TAK!, 

które pobierane są pierwszego dnia roboczego po zakończonym miesiącu. 

10. W przypadku opłaty za prowadzenie rachunku, nie pobiera się jej w pierwszym miesiącu jego otwarcia oraz w miesiącu jego zamknięcia.  

11. Opłaty i prowizje od klientów nie posiadających rachunków w banku, a dokonujących opłaty przy kasie pobierane są w gotówce w dniu dokonania operacji bankowej chyba, że została zawarta umowa  

pomiędzy bankiem, a posiadaczem rachunku bankowego o pobieraniu prowizji od posiadaczy rachunku. 

12. Pakiety dla klientów indywidualnych: 

1) Podstawowy – przeznaczony dla klientów indywidualnych i PKZP, 

2) Konto dla Młodych - przeznaczone dla klientów indywidualnych do 30 roku życia (od miesiąca następującego po ukończeniu przez klienta 30 lat, pakiet ulega przekształceniu na Podstawowy), wymaga podpisania  

umowy o kartę lub umowy bankowości elektronicznej, 

3) Aktywny - przeznaczony dla klientów indywidualnych, wymaga podpisania umowy o kartę oraz umowy bankowości elektronicznej, 

4) Senior - przeznaczony dla klientów indywidualnych od 60 roku życia, 

5) „Konto za złotówkę” – przeznaczony dla klientów indywidulanych , wymaga wydania zbliżeniowej debetowej karty płatniczej Mastercard oraz uruchomienia aplikacji mobilnej ”Portfel SGB”, okres obowiązywania pakietu 4 lata,  

po upływie tego okresu ulega przekształceniu w Podstawowy (pakiet dostępny od dnia 06.11.2017r., oferta dla klientów, którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i nie posiadali ww. rachunku w banku  

w okresie od 01.01.2017 do 05.11.2017r.), 

6) „Konto TAK!” – przeznaczony dla klientów indywidualnych, którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku, wymaga wydania debetowej karty płatniczej oraz dostępu do bankowości elektronicznej  

i uruchomienia aplikacji mobilnej Portfel SGB , pakiet obowiązuje przez 4 lata od dnia podpisania umowy, po upływie tego okresu ulega przekształceniu w Podstawowy. 

13. Pakiety dla klientów instytucjonalnych: 
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1)    Podmioty Gospodarcze - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz klientów instytucjonalnych,  

2) Jednostki Samorządu Terytorialnego - dla Instytucji Samorządowych,  

3)    Inne Jednostki Organizacyjne - przeznaczony dla stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego oraz podmiotów działających na rzecz gospodarstw domowych, 

4) Rolnicy – dla rolników indywidualnych , 

5) Konto dla Firmy – dla osób fizycznych prowadzących działalność  gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek, w tym również osobom prowadzącym gospodarstwa rolne oraz wspólnikom spółek cywilnych  

       (dotyczy umów zawartych po 01.01.2021 r.) 

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

15. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulacji funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 

16. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie banku. 

 

§ 2 

 

Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych  należy rozumieć: 

1) kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”; 

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

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) 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; 

8) 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; 

9) 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; 

10) 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 taka wypłatę lub w placówce dostawcy; 

11) wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy; 

12) 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; 

13) 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; 

14) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy; 

15) wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy; 

16) 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; 

17) zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy. 
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   DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 
 

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP) 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
TRYB 

POBIERANI
A OPŁATY 

PAKIETY/STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Podstawowy 
rachunek płatniczy 

Podstawowy Konto dla Młodych Aktywny Senior 
„Konto za 

złotówkę”1) Konto TAK! 

1. Rachunki płatnicze 

    1.1 prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 8,00 zł 2,00 zł 6,00 zł  7,00 zł 1,00 zł 2) 1,00 zł bez opłat 

    1.2 przekształcenie rachunku płatniczego 
od każdej 
dyspozycji 

10,00 zł bez opłat 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat 

2. 
Wpłata gotówki dokonywana w placówce  
BS  Środa 

od każdej 
dyspozycji 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

3.     
Wypłata gotówki dokonywana w placówce  
BS Środa 3) 

od każdej 
dyspozycji 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

4. Polecenie przelewu wewnętrznego 
od każdej 
dyspozycji 

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

5. Polecenie przelewu (papierowe złożone w placówce BS Środa) 

    5.1 na rachunki prowadzone w BS Środa  

od każdej 
dyspozycji 

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

    5.2 na rachunki prowadzone w innych bankach 
10,00 zł  

 
10,00 zł  

 
10,00 zł  

 
10,00 zł  

 
10,00 zł  

 
10,00 zł  

 

pięć dyspozycji  
w miesiącu 

kalendarzowym  
bez opłat, każda 
kolejna 10,00 zł  

6. Realizacja przelewów (złożonych za pośrednictwem bankowości elektronicznej) 

    6.1 na rachunki prowadzone w BS Środa 
  od każdej 
dyspozycji 

1,50 zł bez opłat 1,00 zł 1,50 zł 1,00 zł 1,00 zł bez opłat 

    6.2 
na rachunki prowadzone w innych bankach  
w ramach systemu ELIXIR 

1,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,00 zł 1,00zł bez opłat 

   6.3 
na rachunki prowadzone w innych bankach  
w ramach systemu Express ELIXIR złożonych  
za pośrednictwem  usługi eBankNet  

od każdej 
dyspozycji 

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

7. Polecenia zapłaty 

    7.1 
złożenie zgody na korzystanie z polecenia 
zapłaty 

od każdej 
dyspozycji 

5,00 zł 
5,00 zł 

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

    7.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

    7.3 
odwołanie polecenia zapłaty lub 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 bez opłat 

    7.4 
odmowa wykonania polecenia zapłaty z 
powodu braku środków na rachunku płatnika 

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

8. Zlecenia stałe (złożone w placówce BS Środa) 

    8.1 
dokonywane na rachunki prowadzone  
w BS Środa 

  
 

od każdej 
dyspozycji 

bez opłat 
bez opłat 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
bez opłat 

    8.2 
dokonywane na rachunki prowadzone  
w innych bankach  

1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł bez opłat 
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    8.3 
modyfikacja kwoty/terminu/nazwy odbiorcy 
stałego zlecenia 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

    8.4 odwołanie zlecenia stałego 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

9. Wyciąg z rachunku 

    9.1 
sporządzenie wyciągu bankowego  
raz w miesiącu lub rzadziej 

od każdej 
dyspozycji 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

    9.2 
sporządzenie wyciągu bankowego na życzenie 
klienta częściej niż raz w miesiącu 

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

    9.3 
wysyłka wyciągu bankowego za pośrednictwem 
operatora pocztowego 

wg rzeczywistych 
kosztów operatora 

wg rzeczywistych 
kosztów operatora 

wg rzeczywistych 
kosztów operatora 

wg rzeczywistych 
kosztów operatora 

wg rzeczywistych 
kosztów operatora 

wg rzeczywistych 
 kosztów operatora 

bez opłat 

10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
                              1) z dniem 1 listopada 2019 roku wycofuje się z oferty Banku. 
                    2) opłata dotyczy prowadzenia rachunku i obsługi karty Mastercard wydanej do konta  

                    3) wypłaty kwoty od 50.000,00 zł wymagają awizowania co najmniej jeden dzień wcześniej     
                    
                    
 

Rozdział 2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Otwarcie rachunku lokaty od każdej dyspozycji bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie bez opłat 

3. Zamknięcie rachunku lokaty: 

   3.1 likwidacja bez wydanej książeczki terminowej 

od każdej dyspozycji 
 

- w przypadku dotrzymania terminu lokaty - bez opłat 
- w przypadku niedotrzymania terminu lokaty - 5,00 zł) 

   3.2 likwidacja z wydaną książeczką terminową 10,00 zł 

   3.3 wypłata kasowa bez opłat 

   3.4 zwrot na rachunek własny klienta w BS Środa bez opłat 

   3.5 przelew na rachunek w innym banku 15,00 zł 

4. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty (nie dotyczy blokady na rzecz BS Środa) 50,00 zł 

 
Rozdział 3. Elektroniczne kanały dostępu  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY 

PAKIETY/STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Podstawowy 
rachunek 
płatniczy 

Podstawowy 
Konto dla 
Młodych 

Aktywny Senior 
„Konto za 
złotówkę” 

Konto TAK! 

1. Usługa  eBankNet  

   1.1 uruchomienie usługi od każdej dyspozycji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

   1.2 opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł  2,00 zł  2,00 zł 2,00 zł bez opłat bez opłat 

   1.3 zablokowanie/odblokowanie dostępu do usługi od każdej dyspozycji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

   1.4 wygenerowanie nowego hasła dostępu  od każdej dyspozycji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

   1.5 
udostępnienie każdego kolejnego rachunku  
w usłudze 

od każdego rachunku 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 

   1.6 
zmiana zakresu usługi/osób upoważnionych/ 
numeru telefonu na wniosek klienta 

od każdej dyspozycji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

   1.7 za przesłany kod SMS  
za każdy SMS – pobierana  

raz w miesiącu 
0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł bez opłat 
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2. Serwis SMS (powiadamianie SMS) 

   2.1 uruchomienie usługi od każdej dyspozycji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

   2.2 opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

   2.3 za wysłany SMS po każdej zmianie salda  
za każdy SMS – pobierana 

raz w miesiącu 
0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 

   2.4 za zmianę numeru telefonu na wniosek klienta od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

 

Rozdział 4. Instrumenty płatnicze 
Karty debetowe 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 
Podstawowy 

rachunek płatniczy 

Maestro Visa Electron 
„młodzieżowa”1) 

MasterCard, 
MasterCard  

„młodzieżowa” 

Visa,Visa 
„młodzieżowa”2) 

Karta mobilna VISA 
(karta HCE)1) 

Mastercard/ VISA 
do Konta TAK! 

Mastercard  

1. Wydanie karty płatniczej dla: 

   1.1                 posiadacza rachunku 

od każdej karty 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

   1.2 współposiadacza  rachunku 3) bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat 

   1.3 osoby wskazanej 3) 30,00 zł nie dotyczy 30,00 zł 30,00 zł nie dotyczy nie dotyczy bez opłat 

2. 
Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce 
utraconej lub duplikatu karty 

od każdej karty 35,00 zł nie dotyczy 35,00 zł 35,00 zł nie dotyczy 5,00 zł bez opłat 

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

od każdej karty 25,00 zł  nie dotyczy 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł bez opłat 

4. Zastrzeżenie karty płatniczej od każdej dyspozycji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

5. Obsługa karty debetowej  4) miesięcznie 4,00 zł bez opłat 4,00 zł 5)     4,00 zł bez opłat 

0 zł w przypadku 
dokonania 

minimum jednej 
transakcji 

bezgotówkowej 
kartą w miesiącu 

kalendarzowym, w 
przeciwnym 

przypadku 5,00 zł 

bez opłat 

6. Wypłata gotówki: 

6.1 
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i 
zrzeszonych banków spółdzielczych 

od każdej wypłaty, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

6.2 w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50zł 1,50 zł 1,50 zł bez opłat 

6.3 
w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w 
pkt 6.1 

2,00 zł  
 

2,00 zł  
 

2,00 zł 6) 
 2% min. 5,00 zł 

2,00 zł  
 

1,00 zł 

pięć rozliczonych 
wypłat w miesiącu 

kalendarzowym  
bez opłat, każda 
kolejna 3,00 zł 

6.4 
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 6.2 
(przy użyciu terminala POS) 

naliczana od  
wypłacanej kwoty 

3,00%  
min. 4,50 zł 

3,00% 
 min. 4,50 zł 

3,00%  
min. 4,50 zł 

2,00%  
min. 4,50 zł 

3,00%  
min. 4,50 zł 

3,00%  
min. 4,50 zł 

bez opłat 



 

8 

 

6.5 
w bankomatach za granicą poza terytorium państw 
członkowskich EOG 

3,00%  
min. 4,50 zł 

3,00% 
 min. 4,50 zł 

3,00% 
 min. 4,50 zł 6) 

3,00%  
min. 10,00 zł 

3,00%  
min. 4,50 zł 

3,00%  
min. 10,00 zł 

nie dotyczy 

6.6 
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu 
karty debetowej do płatności gotówkowych (na 
terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 

naliczana od 
wypłacanej kwoty 

2,00 zł  
 

2,00 zł  
 

2,00 zł  
 

2,00 % 
min. 5,00 zł  

 

2,00 zł  
 

1,00 zł bez opłat 

7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 8) bez opłat 1,50 zł bez opłat bez opłat 

8. Zmiana  numeru PIN w bankomatach: 

8.1 sieci SGB 
za każdą zmianę 

4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł nie dotyczy 4,50 zł 3,50 zł 

8.2 innych, niż wskazane w pkt 8.1  7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł nie dotyczy 7,00 zł 7,00 zł 

9. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

9.1 sieci SGB za każde 
sprawdzenie 

bez opłat bez opłat bez opłat 8) bez opłat  nie dotyczy 1,00 zł 1,00 zł 

9.2 innych, niż wskazane w pkt 9.1  1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 9) 1,00 zł nie dotyczy 1,50 zł 1,50 zł 

10. 
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 
przesyłane do klienta 

miesięcznie 
wg kosztów 
operatora  

wg kosztów 
operatora 

wg kosztów 
operatora 

wg kosztów 
operatora 

wg kosztów 
operatora 

wg kosztów 
operatora 

wg kosztów 
operatora 

11. 
Ekspresowe przesłanie karty płatniczej lub numeru 
PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 

za każdą przesyłkę 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł nie dotyczy 50,00 zł 50,00 zł 

12. Transakcje bezgotówkowe: 

12.1 
dokonywana na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej 

- 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

12.2 
dokonywana poza terytorium państw 
członkowskich EOG 

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

12.3 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu 
karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na 
terytorium państwa członkowskiego EOG)10) 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

13. 
Opłata za przewalutowanie  transakcji dokonanej 
w walucie innej niż PLN 

naliczana od kwoty 
transakcji,  

pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

 
3,00% 

 
3,00% bez opłat 3,00% 3,00% 

Karta Mastercard – 
bez opłat, 

Karta Visa 3,00 % 
bez opłat 

14. Za wysłanie karty płatniczej do klienta za każdą przesyłkę 
wg kosztów 
operatora 

wg kosztów 
operatora 

wg kosztów 
operatora 

wg kosztów 
operatora 

nie dotyczy 
wg kosztów 
operatora 

wg kosztów 
operatora 

           1) produkt wycofany z oferty 

           2) stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Visa payWave Electron, Visa payWave Electron „młodzieżowa” oraz kart Visa, Visa „młodzieżowa” wznowionych w miejsce ww. kart 

           3) opłata nie dotyczy karty Visa „młodzieżowa” 

           4) w przypadku pakietu  „Konto dla Młodych” pobierana jest opłata w wysokości 1,00 zł,  

           5) w przypadku „Konta za złotówkę” opłata  wliczona w opłatę za prowadzenie rachunku, 

           6) w przypadku „Konta za złotówkę” pobierana jest opłata w wysokości 3,00 zł, 

           7) w przypadku „Konta za złotówkę” opłaty nie pobiera się, 

           8) w przypadku „Konta za złotówkę” pobiera się opłatę w wysokości 1,00 zł, 

           9) w przypadku „ Konta za złotówkę” pobiera się opłatę w wysokości 1,50 zł, 

          10) Państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

 

BLIK - płatności mobilne 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł 

3. Opłata za wypłatę gotówki: 
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   3.1 w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych1) od każdej wypłaty, pobierana w dniu rozliczenia operacji  0,00 zł 

   3.2 w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 3.1 od każdej wypłaty, pobierana w dniu rozliczenia operacji  0,00 zł 

   3.3 w bankomatach za granicą nie dotyczy - 

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back od każdej wypłaty, pobierana w dniu rozliczenia operacji  0,00 zł 

5. Krajowa transakcja płatnicza od każdej transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji bez opłat 

6. Zmiana limitu transakcyjnego od każdej zmiany bez opłat 
1) Po udostępnieniu usługi przez Bank. 

 
Rozdział 5. Produkty wycofane z oferty 

 
Rachunek oszczędnościowy z wkładami płatnymi na każde żądanie (książeczka a’vista) 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Prowadzenie rachunku  miesięcznie bez opłat     

     2.  Wypłata z książeczki od każdej operacji 
jedna wypłata w miesiącu darmowa,  

każda kolejna 10,00 zł 

3. Wymiana książeczki od każdej wymiany 30,00 zł 

4. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki  od każdego zgłoszenia 20,00 zł 

5. Umorzenie książeczki od każdego umorzenia 50,00 zł 

6. Likwidacja książeczki od każdej dyspozycji 30,00 zł1) 

1) opłaty nie pobiera się w przypadku otwarcia przez klienta rachunku ROR  
 

Książeczki mieszkaniowe 
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat 

2. Próbne naliczenie premii gwarancyjnej od wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej od każdej dyspozycji wg kosztów banku naliczającego 

3. Za naliczenie premii gwarancyjnej od wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej  od każdej dyspozycji wg kosztów banku naliczającego 

4. Dokonanie cesji z książeczki od każdej dyspozycji 50,00 zł 

5. Likwidacja książeczki  od każdej dyspozycji 30,00 zł 

 

 

Rozdział 6. Pozostałe opłaty za czynności i usługi bankowe 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Wpłaty gotówkowe 

   1.1 dokonywane na rachunki prowadzone w innych bankach od wpłacanej kwoty 0,50% min. 7,00 zł1)    

   1.2 
wpłaty na cele organizacji pożytku publicznego (uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego  
od osób fizycznych) 

od wpłacanej kwoty bez opłat 

   1.3 dokonywane na rachunki Gmin prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkpopolskiej1) od wpłacanej kwoty 0,10% min. 3,00 zł    

2. Wypłaty z rachunku technicznego (zlecenia do wypłaty) od wypłacanej kwoty 0,50% min. 20,00 zł 

3. Ustanowienie/zmiana/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku 2) od każdej dyspozycji 10,00 zł 3) 

4. 
Przyjęcie dyspozycji/zmiana/odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu  
na wypadek śmierci 

od każdej dyspozycji 20,00 zł 3) 

5. Wydanie na wniosek klienta 

   5.1 opinii bankowej o kliencie i wysokości salda od każdego dokumentu 123,00 zł (opłata obejmuje 23% podatku od towarów i usług) 
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   5.2 duplikatu umowy zawartej z bankiem 61,50 zł (opłata obejmuje 23% podatku od towarów i usług) 

6. Sporządzenie:  

   6.1 kserokopii dokumentów bankowych od każdego dokumentu 40,00 zł (opłata obejmuje 23% podatku od towarów i usług) 

   6.2 na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na rachunku  od każdej dyspozycji 123,00 zł (opłata obejmuje 23% podatku od towarów i usług) 

7. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania salda debetowego na rachunku od każdego monitu 
opłata równa kosztowi listu poleconego  
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru  

pobrana wg cennika operatora pocztowego 

8. 
Działania banku  podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania 
przez zleceniodawcę błędnego numeru NRB rachunku odbiorcy / wycofanie z rozliczeń zlecenia płatniczego 

od każdej dyspozycji 35,00 zł 

9. Uzyskanie na hasło telefoniczne informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 

10. Wymiana banknotów/bilonu na banknoty/bilon o innych nominałach: 

   10.1 do 20 szt. 

od wartości kwoty wymiany 

bez opłat 

   10.2 od 21 szt. do 100 szt. 0,25% min. 5,00 zł 

   10.3 powyżej 100 szt. 0,50% min. 10,00 zł 

11. Za zastrzeżenie: 

 11.1 dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług i oferty BS Środa 
od każdej dyspozycji 

bez opłat 

 11.2 dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt 12.1 20,00 zł 

12. Dokonanie cesji z rachunku od każdej dyspozycji 50,00 zł 

13. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku Sądu lub dokumentu mającego taką moc  od każdego spadkobiercy 25,00 zł3)   

14. Udzielenie   informacji zbiorczej o rachunkach w bankach od każdego wniosku 40,00 zł (opłata obejmuje 23% podatku od towarów i usług) 
                 1) lub zgodnie z umową 

                       2) nie dotyczy ustanowienia pełnomocnictwa w chwili otwarcia rachunku 

                       3) w przypadku Podstawowego rachunku płatniczego opłaty nie pobiera się 

 

 

Rozdział 7. Kredyty i pożyczki 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Prowizja przygotowawcza 

naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki  lub kwoty zwiększającej przyznany 
kredyt/pożyczkę, płatna jednorazowo przed lub przy postawieniu kredytu/pożyczki  
do dyspozycji kredytobiorcy. Wysokość stawki prowizji określona jest w umowie;  

od kredytów w rachunku płatniczym 
- w dniu postawienia  kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 

- za odnowienie na kolejne 12-miesieczne okresy od dnia zawarcia umowy 

od 0,00%  
do 5,00% 

 
            

2,50% 
0,625% 

2. Prowizja  z tytułu gotowości 
naliczana od kwoty postawionego do dyspozycji, a niewykorzystanego w terminach i 

kwotach określonych w zawartej umowie, płatna w dniu niewykorzystanej kwoty kredytu. 
bez opłat 

3. Prowizja  rekompensacyjna 
naliczana od kwoty spłaconej przedterminowo, płatna w dniu dokonania przedterminowej 

spłaty kredytu (pobierana dla przedterminowych spłat dokonanych wcześniej niż 14 dni  
od daty umownej zapadalności zobowiązania) 

bez opłat 

4. Restrukturyzacja, prolongata spłaty kredytu/pożyczki naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo 2,00% 

5. 
Prowizja  za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu 
dłużnika lub o przystąpienie  do długu osoby trzeciej 

za rozpatrzenie wniosku 0,5% kwoty kredytu, min. 100,00 zł max. 500,00 zł 

6. 
Opłata za  zmianę warunków  umowy kredytowej na 
wniosek dłużnika z wyjątkiem prolongaty 

za każdą zmianę 
0,10 % naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty,  

min. 100,00 zł  

7. 
Za wydanie zaświadczenia/opinii bankowej na wniosek 
klienta 

za każde zaświadczenie/opinię 123,00 zł (opłata obejmuje 23% podatku od towarów i usług) 
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8. Za  wydanie duplikatu umowy kredytowej za każdy duplikat 61,50 zł (opłata obejmuje 23% podatku od towarów i usług) 

9. 
Za wezwanie do zapłaty zaległych odsetek lub rat 
kredytu/pożyczki 

za każde wezwanie do zapłaty – w przypadkach określonych w umowie 

▪ Kredyty/pożyczki udzielone do dnia 10 marca 2016 r. oraz 
Kredyty/pożyczki hipoteczne z zabezpieczeniem hipotecznym 
udzielone do dnia 21 lipca 2017 r.  -  opłata równa kosztowi 
listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
pobrana wg cennika operatora pocztowego 

▪ Kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o 
kredycie konsumenckim udzielone od dnia 11 marca 2016 r.  
- bez opłat 

▪ Kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone  
od dnia 22 lipca 2017 r. -  bez opłat   

10. Za wysłanie upomnienia/monitu za każde upomnienie/monit  (wysyłanie nie więcej niż jedno w miesiącu) 

▪ Kredyty/pożyczki udzielone do dnia 10 marca 2016 r.  oraz 

Kredyty/pożyczki hipoteczne z zabezpieczeniem hipotecznym 

udzielone do dnia 21 lipca 2017 r.  -  opłata równa kosztowi 

listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

pobrana wg cennika operatora pocztowego 

▪ Kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o 

kredycie konsumenckim udzielone od dnia 11 marca 2016 r.  

- bez opłat 

▪ Kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone  
od dnia 22 lipca 2017 r. -  bez opłat 

11. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki za każdy wniosek 100,00 zł 

12. Dyskonto weksla od każdej dyspozycji 50,00 zł 

13. Inkaso weksla od każdej dyspozycji 50,00 zł 

14. Za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia od każdej dyspozycji  30,00 zł 

15. 
Czynności związane z przeprowadzeniem kontroli przez 
bank przed wypłatą transzy kredytu na budownictwo 
mieszkaniowe 

za każdą wizytę 100,00 zł 

16. Przygotowanie i wydanie promesy kredytowej za każdy dokument 100,00 zł  

17. 
Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonane na 
życzenie Klienta 

za każdą czynność 40,00 zł 
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DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY 

PAKIETY/STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Podmioty 
Gospodarcze 

Jednostki Samorządu 
Terytorialnego 1) 

Inne Jednostki 
Organizacyjne 

Rolnicy Konto dla Firmy 

1. Rachunki rozliczeniowe: 

   1.1 otwarcie rachunku: 

            1.1.1 pierwszego rachunku od każdej dyspozycji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

  1.1.2 każdego następnego rachunku od każdej dyspozycji 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł  15,00 zł 20,00 zł 

  1.2 prowadzenie rachunku miesięcznie 15,00 zł 18,00 zł 13,00 zł 12,00 zł 20,00 zł 

  1.3 zamknięcie rachunku od każdej dyspozycji 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

2. Wypłaty gotówkowe z rachunku 2) od każdej dyspozycji 0,10%  
min. 3,00 zł 

0,10%  
min. 3,00 zł 

0,10%  
min. 3,00 zł 

0,10%  
min. 3,00 zł 

bez opłat 

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

  3.1 
własne dokonywane na rachunki bankowe prowadzone w BS 
Środa 

od wpłaconej kwoty 0,10% min.3,00 zł 0,10%  min.3,00 zł 0,10%  min. 3,00 zł 0,10%  min. 3,00 zł bez opłat 

4. Realizacja przelewów (papierowych złożonych w placówce BS Środa):  

  4.1 na rachunki prowadzone w BS Środa 
od każdej dyspozycji 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

  4.2 na rachunki prowadzone w innych bankach 10,00 zł  10,00 zł  10,00 zł  10,00 zł  10,00 zł 

5. Realizacja przelewów (złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej):  

  5.1 na rachunki prowadzone w BS Środa  

od każdej dyspozycji 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,50 zł 

  5.2 
na rachunki prowadzone w innych bankach w ramach systemu 
ELIXIR 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,50 zł 

  5.3 
na rachunki prowadzone w innych bankach w ramach systemu 
Express ELIXIR złożonych za pośrednictwem usługi eBankNet  

od każdej dyspozycji 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 20,00 zł 

6. Zlecenia stałe (złożone w placówce BS Środa):  

  6.1 dokonywane na rachunki prowadzone w BS Środa  

od każdej dyspozycji 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

  6.2 dokonywane na rachunki prowadzone w innych bankach  2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

  6.3 modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

  6.4 odwołanie zlecenia stałego 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

7. Polecenie zapłaty: 

   7.1 opłaty pobierane z rachunku płatnika: 

  7.1.1 złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty  

od każdej dyspozycji 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

  7.1.2 realizacja polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

  7.1.3 
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 

  7.1.4 
odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na 
rachunku  

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

   7.2 opłaty pobierane z rachunku odbiorcy: 

      7.2.1 aktywacja usługi jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

 7.2.2 złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 
od każdej dyspozycji 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

      7.2.3 realizacja polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

8. Wyciąg z rachunku: 

  8.1 sporządzenie wyciągu bankowego - raz w miesiącu lub rzadziej 
od każdego wyciągu 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

  8.2 sporządzenie wyciągu bankowego na życzenie klienta 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 
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wydawanego częściej niż raz w miesiącu 

  8.3 
wysyłka wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora 
pocztowego 

wg kosztów operatora   wg kosztów operatora wg kosztów operatora wg kosztów operatora wg kosztów operatora  

  8.4 
wygenerowanie wyciągu bankowego w usłudze bankowości 
elektronicznej 

bez opłat bez opłat  bez opłat bez opłat bez opłat 

9. Usługi płatności masowych:  

   9.1 opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych 

jednorazowo 

zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z umową 

   9.2 
opłata za przetworzenie dokumentów elektronicznych 
przekazywanych w plikach elektronicznych 

zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z umową zgodnie z umową 

                                            1) opłaty wg umowy                 

                                     2) kwoty od 50.000,00 zł wymagają awizowania co najmniej jeden dzień wcześniej  

                                      

Rozdział 2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Otwarcie rachunku lokaty od każdej dyspozycji bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie bez opłat 

3. Zamknięcie rachunku lokaty 

od każdej dyspozycji 

- w przypadku dotrzymania terminu  lokaty -  
bez opłat 

- w przypadku niedotrzymania  terminu lokaty -  
10,00 zł 

4. Zwrot lokaty terminowej na rachunek bieżący bez opłat 

5. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty (nie dotyczy blokady na rzecz BS Środa)     50,00 zł 
                                           

Rozdział 3. Rachunek VAT1) 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 

   1.1 otwarcie rachunku  bez opłat 

   1.2 prowadzenie rachunku  bez opłat 

2. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT na wniosek klienta: 

  2.1 z bieżącego roku kalendarzowego 
za każde zestawienie 

30,00 zł 

  2.2 z lat poprzednich 30,00 zł  

3. Sporządzenie kopii: 

  3.1 wyciągu bankowego oraz historii rachunku: za każdy dokument 50,00zł (opłata obejmuje 23% podatku od towarów i usług) 

  3.2 dokumentu pozostającego w archiwum Banku, gdy: 

      3.2.1 Klient określi datę dokonania operacji 
za każdy dokument 

15,00 zł (opłata obejmuje 23% podatku od towarów i usług) 

      3.2.2 Klient nie określi daty dokonania operacji 25,00 zł (opłata obejmuje 23% podatku od towarów i usług) 

4. Sporządzenie wyciągu bankowego:  

  4.1 raz w miesiącu lub rzadziej 
za każdy dokument 

bez opłat 

  4.2 częściej niż raz w miesiącu 15,00 zł 

5. Wysyłka wyciągu za każdą wysyłkę wg. rzeczywistych kosztów operatora pocztowego 

6.  Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 123,00 zł (opłata obejmuje 23% podatku od towarów i usług) 
1) Wszystkie opłaty pobierane są z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT. Wysokość opłat za realizację dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego dla którego prowadzony jest rachunek VAT. 
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Rozdział 4. Elektroniczne kanały dostępu 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY 

PAKIETY/STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Podmioty Gospodarcze 
Jednostki Samorządu 

Terytorialnego 
Inne Jednostki 
Organizacyjne 

Rolnicy Konto dla Firmy 

1. Usługa eBankNet:  

   1.1 uruchomienie usługi jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat 

    1.2 opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 8,00 zł 

    1.3 zablokowanie/odblokowanie kanału dostępu do usługi od każdej dyspozycji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

    1.4 wygenerowanie nowego hasła dostępu od każdej dyspozycji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

    1.5 udostępnienie każdego kolejnego rachunku w usłudze od każdego rachunku 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

    1.6 
zmiana zakresu usługi/ osób upoważnionych/  numeru 
telefonu na wniosek klienta 

od każdej dyspozycji 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

    1.7  za przesłany kod SMS  
za każdy SMS –  

pobierana raz w miesiącu 
0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł bez opłat 

2. Usługa eCorpoNet  

    2.1 uruchomienie usługi jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

    2.2 opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 30,00 zł   50,00 zł 15,00 zł   15,00 zł 25,00 zł 

    2.3 zablokowanie/odblokowanie kanału dostępu do usługi od każdej dyspozycji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

    2.4 wygenerowanie nowego hasła dostępu od każdej zmiany 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

    2.5 za przesłany kod SMS za każdy SMS - 
pobierana raz w miesiącu 

0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł bez opłat 

    2.6 udostępnienie każdego kolejnego rachunku w usłudze od każdego rachunku 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

    2.7 zmiana zakresu usługi/osób upoważnionych od każdej dyspozycji 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

3. Serwis SMS (powiadamianie SMS)  

    3.1 uruchomienie usługi jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

    3.2 opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 

    3.3 za wysłany SMS po każdej zmianie salda  
za każdy SMS –  

pobierana raz w miesiącu 
0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł bez opłat 

    3.4 za zmianę numeru telefonu na wniosek klienta od każdej dyspozycji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

 

Rozdział 5. Instumenty płatnicze  

Karty debetowe 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Visa Business  Mastercard Business  Visa Business payWave 

1. Wydanie karty dla:  

     1.1 posiadacza rachunku 

za każdą kartę 

45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 

     1.2 współposiadacza rachunku 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 

     1.3 osoby wskazanej 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia:  

     2.1 duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 
za każdą kartę 

50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

     2.2 nowej karty w miejsce utraconej 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

3. Wznowienie karty do rachunku za każdą kartę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 

4. Zastrzeżenie karty za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat 

5. Obsługa karty miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 
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6 Opłata za wypłatę gotówki:  

    6.1 w bankomatach sieci SGB i BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

bez opłat bez opłat bez opłat 

    6.2 w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 

    6.3 w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt. 6.1 3,00% min. 3,50 zł 3,00% min. 3,50 zł 2,00 % min. 5,00 zł 

    6.4 w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 6.2 (przy użyciu terminala POS) 

naliczana od wypłacanej kwoty 

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

    6.5 w bankomatach za granicą poza terytorium państw członkowskich EOG 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00 % min 10,00 zł 

    6.6 
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 

3,00% min. 3,50 zł  3,00% min. 3,50 zł 2,00 % min. 5,00 zł 

7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
0,60 zł 1,30 zł 0,60 zł 

8. Zmiana PIN w bankomatach:  

8.1 sieci SGB 
za każdą zmianę 

4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 

8.2 innych, niż wskazane w pkt. 8.1 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

9. Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach:  

9.1 sieci SGB 
za każde sprawdzenie 

bez opłat bez opłat bez opłat 

9.2 innych, niż wskazane w pkt. 9.1 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

10. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie wg kosztów operatora wg kosztów operatora wg kosztów operatora 

11. 
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 
roboczych) 

za każda przesyłkę 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

12. Transakcje bezgotówkowe za każda dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat 

13. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 
naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia operacji 1) 1,00% 1,00% 1,00 % 

14. Za przesłanie karty do klienta za każdą przesyłkę wg kosztów operatora wg kosztów operatora wg kosztów operatora 
1) określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów walut SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności 

 

BLIK - płatności mobilne 
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł 

3. Opłata za wypłatę gotówki: 

   3.1 w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych od każdej wypłaty, pobierana w dniu rozliczenia operacji  0,00 zł 

   3.2 w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 3.1 od każdej wypłaty, pobierana w dniu rozliczenia operacji  0,00 zł 

   3.3 w bankomatach za granicą nie dotyczy - 

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back od każdej wypłaty, pobierana w dniu rozliczenia operacji  0,00 zł 

5. Krajowa transakcja płatnicza od każdej transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji bez opłat 

6. Zmiana limitu transakcyjnego od każdej zmiany bez opłat 

 

Rozdział 6. Pozostałe opłaty za czynności i usługi bankowe 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Wpłaty gotówkowe: 

    1.1 dokonywane na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach od wpłacanej kwoty    0,50% min. 7,00 zł 1)     

    1.2 wpłaty na działalność pożytku publicznego  (uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych) od każdej dyspozycji bez opłat 

    1.3 dokonywane na rachunki Gmin prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej od wpłacanej kwoty 0,10% min. 3,00 zł    

2. Wypłaty z rachunku technicznego banku (zlecenia do wypłaty) od wypłacanej kwoty 0,50% min. 20,00 zł 

3. Zmiana karty wzorów podpisów/ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku za każda zmianę 20,00 zł 



 

16 

 

4. Wydanie na wniosek klienta: 

    4.1 potwierdzenia salda na rachunku, opinii bankowej o kliencie od każdego zaświadczenia 123,00 zł (opłata obejmuje 23% podatku od towarów i usług) 

    4.2 duplikatu umowy zawartej z bankiem od każdej dyspozycji 61,50 zł (opłata obejmuje 23% podatku od towarów i usług) 

5. Sporządzenie: 

    5.1. kserokopii dokumentów bankowych 
od każdej dyspozycji 

40,00 zł (opłata obejmuje 23% podatku od towarów i usług) 

    5.2. rocznego zestawienia obrotów na rachunku  123,00 zł (opłata obejmuje 23% podatku od towarów i usług) 

    5.3. wysłanie monitu z powodu powstania salda debetowego na rachunku od każdego monitu 20,00 zł 2) 

6. 
Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza 
rachunku błędnego numeru NRB rachunku odbiorcy / wycofanie z rozliczeń zlecenia płatniczego 

od każdej dyspozycji 35,00 zł 

7. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 

8. Wymiana banknotów/bilonu na banknoty/bilon o innych nominałach – dotyczy waluty PLN: 

    8.1 do 20 szt. 

od wymienianej kwoty 

bez opłat 

    8.2 od 21 szt.- 100 szt. 0,25% min. 10,00 zł 

    8.3 powyżej 100 szt. 0,50% min. 15,00 zł 

9. Przekazanie środków na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny od każdej dyspozycji 15,00 zł 3) 

10. Wydanie książeczki czekowej za 25 szt. czeków 30,00 zł 

11. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych od każdej dyspozycji 20,00 zł  

12. Umorzenie książeczki czekowej od każdej dyspozycji 50,00 zł 

13. Za zastrzeżenie: 

     13.1 dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług i oferty BS Środa 
od każdej dyspozycji 

bez opłat 

     13.2 dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt. 14.1 50,00 zł 

14. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub dokumentu mającego taką moc - od każdego spadkobiercy od każdej dyspozycji 25,00 zł 

15. Za przyjęcie wniosku o udzielenie informacji zbiorczej o rachunkach w bankach od każdej dyspozycji 40,00 zł (opłata obejmuje 23% podatku od towarów i usług) 
1) lub zgodnie z umową, 

2) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych oraz rolników pobiera się opłatę równą kosztowi listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pobraną wg cennika operatora pocztowego, 

3) opłaty nie pobiera się w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek, wspólników spółek cywilnych oraz rolników. 

 

 
Rozdział 7. Kredyty, gwarancje, poręczenia, regwarancje 

Kredyty 
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Prowizja przygotowawcza 

naliczana od kwoty  udzielonego kredytu  lub kwoty odnowienia kredytu 
(dotyczy kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy, wysokość stawki prowizji 
określona jest w umowie 

od 1,00%  
do 4,00% 

2. Prowizja  z tytułu gotowości 
naliczana od kwoty postawionego do dyspozycji, a niewykorzystanego  

w terminach i kwotach określonych w zawartej umowie (w stosunku rocznym) 
– dotyczy kredytu w rachunku bieżącym 

0,90% 
1,08 1) 

3. Prowizja  rekompensacyjna 
naliczana od kwoty spłaconej przedterminowo, płatna w dniu dokonania 
przedterminowej spłaty kredytu (pobierana dla przedterminowych spłat 

dokonanych wcześniej niż 14 dni od daty umownej zapadalności zobowiązania) 
bez opłat 

4. Prowizja za obsługę dopłat 
naliczana miesięcznie od stanu zadłużenia, a pobierana wraz ze spłatą raty 

odsetkowej dla kredytów udzielonych do 31.12.2014r. 
0,25% 

5. Prowizja za świadczenie usług factoringowych od każdej dyspozycji bez opłat 

6. Restrukturyzacja, prolongata spłaty kredytu naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo 2,00% 
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7. 
Prowizja  za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika 
lub o przystąpienie  do długu osoby trzeciej 

za rozpatrzenie wniosku 0,50% kwoty przejmowanego kredytu, min. 100,00 zł  max. 500,00 zł 

8. Za sporządzenie umowy przejęcia długu za każdą umowę, naliczana od kwoty objętej umową 0,20% kwoty, min. 200,00 zł  max. 1.000,00 zł. 

9. 
Opłata za  zmianę warunków  umowy kredytowej na wniosek 
dłużnika, z wyjątkiem prolongaty 

za każdą zmianę 
0,10% naliczana od kwoty pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo  

min. 200,00 zł max. 1.000,00 zł 

10. 
Za wydanie zaświadczenia/opinii bankowej na wniosek 
klienta 

za każde zaświadczenie/opinię 123,00 zł (opłata obejmuje 23% podatku od towarów i usług) 

11. 
Za wydanie oceny o sytuacji ekonomicznej (zdolności 
kredytowej) podmiotu minimum z roku bieżącego 

jednorazowo 369,00 zł (opłata obejmuje 23% podatku od towarów i usług) 

12. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 0,50% kwoty przyznanego kredytu max. 1.000,00 zł 

13. Za  wydanie duplikatu umowy kredytowej za każdy duplikat 246,00 zł (opłata obejmuje 23% podatku od towarów i usług) 

14. Za wysłanie upomnienia/monitu za każde upomnienie/monit 30,00 zł 2) 

15. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki za każdy wniosek 300,00 zł 

16. Dyskonto weksla od każdej dyspozycji 50,00 zł 

17. Inkaso weksla od każdej dyspozycji 50,00 zł 

18. Za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia od każdej dyspozycji 100,00 zł 

19. 

Czynności związane z przeprowadzeniem kontroli przez  
bank na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu  
Opłata za weryfikację dotychczasowego wykorzystania 
kredytu/pożyczki oraz za uruchomienie kolejnej transzy 
kredytu/pożyczki 

za drugą i każdą następną wizytę   120,00 zł 
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Za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu 
wynikającym z umowy o nie dostarczeniu dokumentów 
niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji 
ekonomiczno-finansowej czy przedmiotu  kredytowania oraz 
dokumentów związanych z zabezpieczeniem 

za każde wysłanie 100,00 zł 

21. 
Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonane na 
życzenie Klienta 

za każdą czynność 100,00 zł 

1) dotyczy umów zawieranych  od 19.01.2021r., 

2) w  przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych oraz rolników pobiera się opłatę równą kosztowi listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pobraną wg cennika operatora pocztowego. 

 

 

Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. 
Prowizja za wystawienie gwarancji, poręczenia, 
regwarancji 

od kwoty udzielonych gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali lub kwoty czynnych gwarancji, poręczeń, regwarancji  i awali -  
miesięcznie, kwartalnie, rocznie lub  za cały okres ważności gwarancji (dla okresów dłuższych niż 3 lata istnieje możliwość  

zastosowania innej stawki prowizji) 

od 2,00%  
do 5,00% 

2.  
Zmiany warunków umowy gwarancji, poręczenia, 
regwarancji 

za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji 1,00% min. 100,00 zł 

 


