Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 40 /2017
Zarządu BS Ożarów z dnia 17.10.2017 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT
ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ
KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OŻAROWIE

obowiązująca od 06 listopada 2017 roku

I.

ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT
Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS pobiera się od wpłacającego, chyba, że została zawarta umowa pomiędzy BS a posiadaczem rachunku
bankowego o pobieraniu prowizji od posiadacza rachunku.
2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BS pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS a posiadaczem tego
rachunku.
3. Prowizja od wpłat, o których mowa w ust. 1 i 2 może być pobierana od posiadacza rachunku bankowego miesięczne lub okresowo w formie ryczałtu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Częstotliwość pobierania prowizji ustala się w umowie.
4. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS lub w jego imieniu przez SGB S.A. z instytucjami lub podmiotami gospodarczymi, na zlecenie
których dokonywane są operacje, Bank pobiera prowizję lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie.
5. Za wykonanie czynności zleconych przez inny bank BS pobiera prowizje lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem.
6. Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat BS pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępcze obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z
bankami podpisaną przez SGB.S.A.
7. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
1) otwarcia i prowadzenia rachunków:
a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
b) wkładów oszczędnościowych, z wyjątkiem książeczek na każde żądanie”
c) oszczędnościowo-rozliczeniowych (dotyczy otwarcia rachunków),
d) na których gromadzone są środki na cele charytatywne,
e) środków, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach bankowych, np. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dokonywanych na tych
rachunkach wpłat i wypłat gotówkowych,
2) wpłat na cele charytatywne,
3) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym,
4) wpłat gotówkowych, przelewów, stałych zleceń z rachunków bieżących lub ROR na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w BS oraz wypłat kredytów realizowanych z rachunków
kredytowych i rachunków bieżących,
5) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS (np. z tytułu najmu lokalu BS, dostaw robót i usług),
6) oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla BS,
7) od pracowników i emerytów – byłych pracowników BS, z wyjątkiem opłat i prowizji wymienionych w Rozdziale „Kredyty, i gwarancje” oraz dotyczących wydanych kart płatniczych oraz
usług w CUI., Płatności dotyczących osób trzecich.
9. Za zastępczą obsługę kasową jednostek budżetu państwa BS pobiera prowizje i opłaty w wysokościach uzgodnionych z tymi jednostkami bądź organem założycielskim.
10. Nie pobiera się opłat za przygotowanie, sporządzenie i przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę osobom, organom i instytucjom, gdy
udzielenie informacji następuje: na żądanie sądu, prokuratora w związku z toczącą się sprawą karną lub karną sądową przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy; prokuratora w
sprawach dotyczących wykorzystywania działalności bankowej do celów mających związek z przestępstwem oraz osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz
inspektora nadzoru bankowego.
11. Prowizja od przyznanych kredytów dla członków Banku jest o 0,5% niższa od stawek podanych w Taryfie, z wyjątkiem kredytów z dopłatami do oprocentowania z AR i MR, kredytów i
pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz kredytów gotówkowych sezonowych.
12. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących.
13. Do opłat za zaświadczenia dodaje się „plus Vat 23%”, za wyjątkiem opłaty za zaświadczenie o wykreśleniu z hipotek.
1.

II. WYSOKOŚĆ PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY OD PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OSÓB
FIZYCZNYCH

Operacje kasowe
Wyszczególnienie czynności
Wpłaty gotówkowe
1. Od wpłat gotówkowych na krajowe rachunki bankowe z wyjątkiem wymienionych w punkcie 2 i 3
prowadzone:
1) w BS *) bieżących lub zgodnie z zawartą umową rachunku
2) w innych bankach z tytułu:
- wpłat za abonament RTV
- wpłat za energię elektryczną
- ZUS

Tryb pobierania
Opłaty

Stawka obowiązująca

0,5% min .3,50
Za każdą
wpłatę

- pozostałe
- wpłaty od osób trzecich na rachunki : Spółdzielni Mieszkaniowej Wzgórze

bez opłat
0,5% min.1,90 zł
0,5% min. 4,50zł
0,5% min. 4,50 zł
1,50 zł

Uwaga 3. Prowizja od wpłat gotówkowych obowiązuje również w przypadku dokonania wpłat w drodze odpisu z książeczki oszczędnościowej lu b z rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych i rachunków nie
oszczędnościowych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Uwaga 4. Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy.
Od wpłat gotówkowych:
1) na rachunki wkładów oszczędnościowych, w tym ROR prowadzonych w BS
2) na rachunki bieżące rolników
3. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach
-Wpłaty gotówkowe do realizacji zleceń w systemie SORBNET

2.

Wypłaty gotówkowe
4. Od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych z wyjątkiem wymienionych w punkcie 5 i 6:
1) z rachunków prowadzonych w BS *) bieżących lub zgodnie z zawartą umową rachunku
a) na rzecz posiadacza rachunku
b) na rzecz osób trzecich
2) z rachunków w innych bankach
5. Za dokonanie wypłat z konta zleceń do wypłaty/ lub technicznych i rozliczeniowych
6. Od wypłat gotówkowych:
1) z rachunków wkładów oszczędnościowych, w tym ROR, prowadzonych w BS
2) z książeczek a’vista
3) z rachunków bieżących rolników
Różne
7. Za wymianę banknotów i monet jednej wartości na inne wartości/ nie dotyczy posiadaczy r-ków w BS Ożarów
Uwaga. Nie dotyczy wymiany pojedynczych egzemplarzy.
*) stawka może być negocjowana

-

bez opłat
bez opłat

Za każdą wpłatę

/25,00zł

Za każdą wpłatę
Za każdą wpłatę
Za każdą wpłatę
Za każdą wpłatę

0,5 % min. 3,50 zł.
0,5 % min. 3,50 zł.
0,5 % min. 4,00 zł.
0,5 % min. 5,00 zł.

-

bez opłat
Bez opłat
bez opłat

Za każdą
wymianę

0,5 % min zł./2,00

Kredyty/pożyczki i gwarancje
Wyszczególnienie czynności
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt lub gwarancję*)
1) pozarolnicza działalność gospodarcza
2) rolnicy na działalność gospodarczą
3) Posiadaczy ROR
 z tytułu przyznanego kredytu w ROR
4) kredyt gotówkowy
5) kredyt hipoteczny i pożyczka hipoteczna
-do 100 000,00zł
- powyżej 100 000,00zł

1.

Tryb pobierania
Opłaty

Stawka obowiązująca

jednorazowa
jednorazowa

0,5 % min. 50,00 zł.
0,5 % min. 25,00 zł

jednorazowa
jednorazowa

0,5% min.10,00zł
0,5 % min.10,00zł

jednorazowa

50,00zł
100,00zl

jednorazowa
Raz w roku
jednorazowa

2% min. 25 zł.
2% min. 25 zł.
2 % min. 10zł od kwoty

jednorazowa

3,50 % min.30,00zł
2,5 %
3,5 %
0–1%
2,00 % min 30,00 zł

Uwaga. Opłata nie dotyczy kredytów z dopłatami do oprocentowania z AR i MR.

2.

Prowizja od udzielonych kredytów/pożyczek:
1) dopuszczalnego limitu kredytu udzielonego w ROR
2) automatycznie odnowionego limitu kredytowego
3) podwyższenia limitu kredytowego

podwyższenia limitu

gotówkowego
kredyty zabezpieczone hipotecznie na cele mieszkaniowe *)
kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie oraz konsolidacyjny*)
na finansowanie budżetów terenowych *)
na działalność gospodarczą *)
prowizja od kredytów preferencyjnych
 do kwoty 50 000,- zł włącznie
 powyżej 50 000,-zł do 150 000,- włącznie
 powyżej 150 000,- zł
Od niewykorzystanych kredytów w tym w rachunku bieżącym lub ich części postawionych do dyspozycji kredytobiorcy (od
01.01.2015r)*)
Uwaga. Nie dotyczy kredytu w ROR.
Prowizja od udzielonych gwarancji i poręczeń
Za każde rozpoczęte 3 miesiące

4)
5)
6)
7)
8)
10)

3.

4.

5.
6.

7.

Za wystawienie promesy udzielenia kredytu
Zmiana, uzupełnienie warunków umowy kredytu/pożyczki dotyczących:
1) wydłużenia terminu spłaty, zmiana rozterminowania, przedłużenia okresu gwarancji
2) pozostałych warunków umowy kredytu/pożyczki na wniosek kredytobiorcy
Za sporządzenie i wystawienie wezwania do spłaty kredytu/pożyczki (raty) lub odsetek do kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, poręczyciela
(opłata nie dotyczy kredytów konsumenckich)

jednorazowa

1,85 %
1,40 %
1,00 %
miesięcznie

0,5 % od kwoty niewykorzystanego
kredytu

-

-

naliczane od
udzielonej kwoty
Za każdą
promesę

0,6 %

od kwoty
należności objętej
zmianą
za każdy wniosek
za każdy monit

35,00 zł.
0,5 % min. 50,00 zł max.
1000,00 zł.
50,00zł
koszty wysyłki

Za wydanie na prośbę klienta zaświadczenia o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia,
że klient nie figuruje jako dłużnik
9. Za sporządzenie i wydanie odpisu umowy kredytu/pożyczki dla kredytobiorcy/pożyczkobiorcy (nie dotyczy kredytów konsumenckich)
10. Powtórne wydanie klientowi dokumentów (zaświadczeń, zezwoleń i innych)
11. Zaświadczenie o wykreśleniu z hipoteki (nie dotyczy kredytów konsumenckich)
12. Za inne czynności związane z obsługą kredytów /pożyczek wykonane na życzenie klienta
8.

za każde
zaświadczenie

.35,zł
20,00 zł.
20,00 zł
25,00 zł
25,00zł

za każdy
egzemplarz
za każdą
czynność

*) stawka może być negocjowana,

Usługi dla klientów instytucjonalnych
Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania
Opłaty

1.
2.

Stawka obowiązująca

Otwarcie rachunku bankowego bieżącego, pomocniczego, wyodrębnionego klientów instytucjonalnych*)
za każdy
Otwarcie rachunku bankowego bieżącego rolników indywidualnych
Uwaga. W momencie założenia rachunku powinna być dokonana pierwsza wpłata w wysokości co najmniej 100,00 zł.(nie dotyczy rachunków rolników indywidualnych).
3. Prowadzenie rachunku klientów instytucjonalnych*)
miesięcznie
4. Prowadzenie rachunku rolników indywidualnych
miesięcznie
5. Za przelewy *):
1) na rachunki prowadzone przez BS
za każdy przelew
2) na rachunki prowadzone w innych bankach:
a) Krajowych
– w systemie ELIXIR
– w systemie SORBNET
b) zagranicznych
za każdy przelew
-Do kwot y < lub = 1000000
- Poniżej 1000000

35,00 zł.
bez opłat
20,00 zł.
4,00 zł
2,00 zł
3,50 zł
25,00 zł
20,00 zł
30,00 zł

+prowizja SGB-bankuSA wg Taryfy prowizji i
opłat obowiązującej w banku zrzeszającym

7.

Za wykonanie stałych zleceń – za każdą należność wymienioną w zleceniu
- na rachunki w BS
- na rachunki w innych bankach
Za wykonanie polecenia zapłaty

8.

Za wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania przelewu(bez rolnika)

6.

9. Za przyjęcie czeku banku zagranicznego do inkasa
10. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku(bez rolnika)
1) Za bieżący rok, za każdy m-c
2) Za każdy poprzedni rok, za każdy m-c
Uwaga. Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją było dopisanie odsetek lub mylne księgowanie.
11. poszukiwanie rachunków bankowych określonego klienta oraz udzielenie pisemnej informacji o środkach na tych rachunkach

za każde zlecenie
za każde
polecenie
za każde
potwierdzenie
Za każdy czek
Za każde
zestawienie
za każdą
dyspozycję

2,00 zł
2,00 zł
2,50 zl
5,00 zł
15,00 zł.
5,00zł max. 30 zł.
10,00 zł max. 50 zł.
15,00 zł.

Uwaga. Opłatę pobiera się:
od sądów za poszukiwanie rachunków w sprawach cywilnych o podział majątku wspólnego małżonków i o spadek,
od organów skarbowych,
od osób fizycznych dysponujących postanowieniem sądowym o należnym spadku po osobie, na której nazwisko poszukuje się rachunków,
w innych przypadkach z wyjątkiem opłat przewidzianych w art. 110 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20.08.1997 r. Prawo bankowe z póżniejszymi zmian .
12. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw wkładów na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych z innymi
instytucjami lub osobami na wniosek posiadacza rachunku
za każdą
dyspozycję
Uwaga. Nie dotyczy blokady środków na zabezpieczenie należności BS.
13. Za wykonanie szczególnych dyspozycji posiadacza rachunku bankowego, np.:
ustalenie pierwszeństwa zapłaty określonych należności,
za każdą
akumulacja wpływów.
dyspozycję
14. Za pozostawianie na rachunku z każdorazowego salda określonej kwoty
w chwili otwarcia
rachunku/rocznie
15. Za sporządzenie odpisu lub kserokopii
a) wyciągu bankowego
za każde
zestawienie
b) jednego dowodu do wyciągu
Za każdy
dokument
Uwaga. Za każdy poprzedni rok stawka wzrasta o połowę.
16. Za wysyłanie wyciągu
jednorazowo
17. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
- posiadanie oraz stan na rachunku bankowym,
za każde
- opinii o rachunku
zaświadczenie
18. Za blankiety czekowe
za każdy blankiet
19. Za potwierdzenie czeku
Za każdy czek
20. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków
Za każde
zgłoszenie
21. Przyjęcie do realizacji polecenia zapłaty
od każdego
polecenia
22. Za administrowanie czekami przyjętymi do inkasa od podawcy czeku
od każdego czeku
23. Za zmianę karty wzorów podpisów
za każdą zmianę
24. Za likwidacje rachunku na życzenie klienta przed upływem miesiąca od daty założenia
*) stawka może być negocjowana

30,00 zł.

5,00zł
50,00 zł.
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
20,00 zł.
30,00 zł.
0,50 zł
8,00 zł
20,00 zł.
3,00 zł.
7,00 zł.
15,00 zł.
20,00 zł.

Usługi dla klientów indywidualnych
Ror
1. Za otwarcie rachunku
2. Za prowadzenie rachunku

Tryb
pobierania
opłaty
miesięcznie

Stawka obowiązująca dla rachunków oszczędnościoworozliczeniowych
Bis
Standard
Konto dla
Konto za
(rachunki
młodych
złotówkę
grupowe)
(indywidualne)
Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat
11,00 zł
5,50 zł
0,50 zł
1 zł.
w tym informacje
telefoniczne

3. Za przelew lub zlecenie jednorazowe:
a)

Krajowy
- wewnętrzny
- w systemie ELIXIR

za każdy
przelew

– w systemie SORBNET

dwa w m-cu po
0,00 zł, kolejne po
2,00 zł

10,00 zł

b) zagranicznych
- do kwot y < lub = 1000000

20,00zł

- poniżej 1000000

za każdy
przelew

4. Za wykonanie stałych zleceń
- na rachunki w BS
- na rachunki w innych bankach
5. Za wykonanie polecenia zapłaty
6. Wydanie posiadaczowi ROR zaświadczenia o fakcie posiadania rachunku lub o stanie środków na
nim
7. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie

Książeczki oszczędnościowe
1.

Bez opłat

Za przelew z książeczki oszczędnościowej:
a) Krajowy
- wewnętrzny
- ELIXIR
– w systemie SORBNET
b) zagraniczny
- Do kwot y < lub = 1000000
- Poniżej 1000000

za każde
zlecenie
Za każde
polecenie
Za każde
zaśw.
Za każdą
dyspozycję

2,00 zł
3,50zł

2,00 zł
1,00zł

0 zł
7 zł.

25,00zł

15,00 zł

30 zł.

20,00zł

20,00zł

20,00zł

30,00zł

30,00zł

+prowizja SGB-bankuSA
wg Taryfy prowizji i opłat
obowiązującej w banku
zrzeszający

+prowizja SGB-bankuSA
wg Taryfy prowizji i opłat
obowiązującej w banku
zrzeszający

+prowizja SGBbankuSA wg Taryfy
prowizji i opłat
obowiązującej w banku
zrzeszający

+prowizja SGBbankuSA wg Taryfy
prowizji i opłat
obowiązującej w
banku zrzeszający

bez opłat
bez opłat

2,00/
2,00/

1,00 zł
1,00 zł

1,50 zł
1,50 zł.

bez opłat

2,50

1,00 zł

1 zł.

15,00 zł.

15 zł.

10,00 zł
12,00 zł

15,00 zł
15,00 zł
Tryb pobierania
opłaty

Za każdy
przelew

30,00zł

30,00zł

15,00 zł.

20 zł.

Stawka obowiązująca

2,00 zł.
5,00 zł.
25,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
+prow. SGB-banku SA wg Tar. prow. i opłat obw.
w banku zrzesz.

Uwaga. Opłaty nie pobiera się od:
 przelewu na rachunek wkładu oszczędnościowego terminowego w BS,
 przelewu z tytułu spłaty wierzytelności wobec BS.
2. Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych w BS:
1) za wydanie książeczki na każde żądanie
2) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej

za każdą
książeczkę
za każde
zgłoszenie

10,00 zł
20,00 zł

3)
4)

wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki oszczędnościowej
umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej

3.

ustalenie aktualnego miejsca zamieszkania posiadacza książeczki oszczędnościowej bądź numeru książeczki w przypadkach innych
niż w podpunkcie 2
Za przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę (cesja)

4.

Za wystawienie zaświadczenia o fakcie posiadania książeczki oszczędnościowej lud stanie środków na tych książeczkach

za każdą
dyspozycję

25,00 zł

5)

Opłaty wspólne dla wszystkich rodzajów Ror, książeczek oszczędnościowych, rachunków bieżących
1.
2.
3.

15,00 zł.
15,00 zł.

za każdy
dokument
za każde zaśw.

Tryb pobierania
opłaty
Dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania lub nazwiska posiadacza rachunku oszczędnościowego, ROR, RB rolniczy
Za każda zmianę
Przyjęcie i zmiana dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Za każdą
dyspozycję
Dokonanie zmiany pełnomocników we wszystkich rodzajach rachunków ROR ,oszczędnościowych, wkładów terminowych i a’vista oraz Za każdą zmianę
rachunków bieżących

20,00 zł.
15,00 zł.
Stawka obowiązująca
5,00 zł
30,00zł
10,00zł

Przechowywanie w depozycie bankowym
Tryb pobierania
Stawka obowiązująca
opłaty
1. Przechowywanie książeczek– od każdego dokumentu
miesięcznie
8,00 zł.
Uwaga. Opłata nie dotyczy przechowywania depozytów wymienionych w pkt 1 składanych jako zabezpieczenie kredytu oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości.
2. Za przechowywanie duplikatów kluczy jednostek i innych– posiadaczy rachunków bankowych – od każdego depozytu.
miesięcznie
20,00 zł.
Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc.

Wyszczególnienie czynności

Karty płatnicze.
Klienci indywidualni.
Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Karty bez funkcji
zbliżeniowej
Maestro, Visa
Electron,
Visa Electron
„młodzieżowa”

1.

Wydanie karty dla:
a) posiadacza rachunku,
b) współposiadacza rachunku,
c) osoby wskazanej.

Stawka obowiązująca
Kary z funkcją zbliżeniową
Visa Electron
paywave,
Visa Electron
paywave
“młodzieżowa”

MasterCard ,
MasterCard
“młodzieżowa”

MasterCard zbliżeniowa
do
Konta za złotówkę

rocznie
za każdą kartę

10,00 zł.
10,00 zł.
20,-/

15,00 zł
15,00 zł
20,00 zł

15,00 zł
15,00 zł
20,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
20,00 zł.

2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej (duplikat karty)

za każdą kartę

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł.

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

za każdą kartę

Patrz pkt 1

Patrz pkt 1

Patrz pkt 1

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

Bez opłat
1,50 zł
2% min. 5,00 zł
2% min. 4,50 zł.
3% min.10,00 zł

Bez opłat
1,50 zł
3% min.4,50 zł
3% min.4,50 zł
3% min. 4,50 zł

Bez opłat
1,50 zł
3,00 zł
3% min. 4,50 zł
0,00 zł

0,60 zł

Bez opłat

0,60 zł

0,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

1,00 zł
1,50 zł

4. Zastrzeżenie karty
5. Użytkowanie karty
6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówkowych na wniosek
klienta
7. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych;
2) w kasach banków SGB,
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1,
4) w kasach innych niż wskazane w pkt 2,
5) w bankomatach za granicą.

miesięcznie
za każdą zmianę

za każdą wypłatę
pobierana w dniu
rozliczenia wypłaty

8. Wypłata gotówki w ramach usługi Cash back

za każdą wypłatę
pobierana w dniu
rozliczenia wypłaty

9. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) sieci SGB,
2) w innych

za każde sprawdzenie

Patrz pkt 1

Bez opłat
Bez opłat
15,00 zł

Bez opłat
1,50 zł
1,30 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

10. Przesłanie do klienta numeru PIN

3,50zł

za każdy numer PIN
Za każdy numer PIN

6,00 zł.

11. Wydanie nowego numeru PIN
12.Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych niż wskazane w pkt 1
13.Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
15. Ekspersowe przesyłanie karty lub nymeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni
roboczych)
16. Transakcje bezgotówkowe
17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

3,50zł

3,50zł

0,00 zł

6,00 zł.

6,00 zł.

6,00 zł.

za każdą zmianę

4,50 zł
7,00 zł.

3,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł.
7,00 zł.

miesięcznie

2,58zł

2,58zł

2,58zł

2,58zł

Za każde zestawienie

wg kosztu plus 5,00
zł

wg kosztu plus 5,00 zł

wg kosztu plus 5,00
zł

wg kosztu plus 5,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

3% ( dot. Visa
Electron)

3%

bez prowizji

bez prowizji

45,00 zł

Za każdą przesyłkę
Naliczane od kwoty
transakcji, pobierane w
dniu rozliczenia operacji

Karty płatnicze.
Klienci instytucjonalni.
Tryb pobierania opłaty

Visa Business Electron

Stawka obowiązująca
MasterCard Business

Wydanie karty dla:
d) posiadacza rachunku,
e) współposiadacza rachunku,
f) osoby wskazanej.

rocznie
za każdą kartę

20,00 zł.
20,00 zł.
25,00 zł

20,00 zł
20,00 zł
25,00 zł

25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł

Wydanie nowej karty w miejsce:
1) uszkodzonej
2) utraconej

za każdą kartę

20,00 zł
40,00zł

20,00 zł
40,00 zł

20,00 zł
40,00 zł

Patrz pkt 1

Patrz pkt 1

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Wyszczególnienie czynności

2.

3.

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

za każdą kartę

Patrz pkt 1

4. Zastrzeżenie karty

-

Bez opłat

5. Użytkowanie karty

-

Bez opłat

Visa Business Electron
paywave

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówkowych na wniosek

klienta

7. Opłata za wypłatę gotówki:
1)
w bankomatach SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych;
2)
w kasach banków SGB,
3)
w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1,
4)
w kasach innych niż wskazane w pkt 2,
5)
w bankomatach za granicą.
8. Wypłata gotówki w ramach usługi Cash back

za każdą zmianę

za każdą wypłatę pobierana w
dniu rozliczenia wypłaty

za każdą wypłatę pobierana w
dniu rozliczenia wypłaty

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

Bez opłat
4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

Bez opłat
4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł.
3% min.4,50 zł

Bez opłat
1,50 zł
2% min.5,00 zł
3% min.10,00 zł
3% min.10,00 zł

0,60 zł

1,30 zł

bez opłat

9. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) banków SGB,
2) w bankomatach banków obcych

za każde sprawdzenie

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

10. Przesłanie do klienta numeru PIN

za każdy numer PIN

3,50zł

3,50zł

3,50zł

za każdą zmianę

4,50 zł
7,00 zł.

4,50 zł
7,00 zł

3,50 zł
7,00 zł

miesięcznie

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

Za każde zestawienie

wg kosztu plus 5,00 zł

wg kosztu plus 5,00 zł

wg kosztu plus 5,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

3%

bez prowizji

3%

11.Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych niż wskazane w pkt 1
12.Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta
13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
14. Ekspersowe przesyłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
15. Transakcje bezgotówkowe
16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Za każdą przesyłkę
Naliczane od kwoty transakcji,
pobierane w dniu rozliczenia
operacji

45,00 zł

Usługi bankowości elektronicznej CUI
Klienci indywidualni
Stawka obowiązująca
Rodzaj czynności/usługi

1. Opłata za dostęp do CUI w kanale WWW – niezależnie od ilości rachunków klienta *)

Tryb pobierania
opłaty

Rachunki Ror:
Bis/standard/
Konto za złotówkę

Konto dla młodych

Rachunki
rolników

miesięcznie

brak

brak

brak

Autoryzacja kodem SMS
2. Opłata za przelew międzybankowy (Elixir)
Trzy pierwsze
przelewy/m-c bez
opłat

3. Prowizja od przelewów do ZUS
4. Prowizja od przelewów do US

każdorazowo

0,99 zł

każdorazowo

0,99 zł
0,99 zł

każdorazowo

5. Opłata za nadanie nowego hasła

każdorazowo

5,00 zł

6. Zmiana numeru telefonu do autoryzacji SMS

każdorazowo

0,00 zł

Autoryzacja przy użyciu tokena sprzętowego
7. Opłata za wydanie i korzystanie z tokena sprzętowego (pierwszego i kolejnego)

miesięcznie

2,00 zł

jednorazowo

99,00 zł

8. Prowizja od przelewów międzybankowych (Elixir)

każdorazowo

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

9. Prowizja od przelewów do ZUS

każdorazowo

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

10. Prowizja od przelewów do US

każdorazowo

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

11. Opłata za reset tokena – w przypadku zgubienia hasła do wejścia do CUI

każdorazowo

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

12. Opłata za wydanie nowego tokena (w przypad. zgubienia, uszkodz.)dotyczy opłat m-c

każdorazowo

180,00 zł

13. Opłata za likwidację dostępu do CUI przed terminem 2 lat od daty wydania nowego tokena

Jednorazowo

99,00 zł

14. Zastrzeżenie tokena

każdorazowo

0,00 zł

15. Prowizja od przelewów wewnętrznych i międzyoddziałowych (grupa SGB)

każdorazowo

0,00 zł

16. Opłata za założenie zlecenia stałego

każdorazowo

0,00 zł

Opłaty wspólne dla autoryzacji kodem SMS i przy użyciu tokena sprzętowego

17. Opłata za realizację zlecenia stałego:

1)

Zlecenie wewnętrzne – na rachunek w BS Ożarów

każdorazowo

0,00 zł

2)

Zlecenie międzybankowe

każdorazowo

0,50 zł

3)

Zlecenie międzyoddziałowe

każdorazowo

0,00 zł

4)

Zlecenie ZUS

każdorazowo

0,50 zł

5)

Zlecenie US

każdorazowo

0,50 zł

18. Czasowe zablokowanie usługi na życzenie Klienta

każdorazowo

5,00 zł

19. Odblokowanie usługi na życzenie Klienta

każdorazowo

0,00 zł

20. Doładowanie telefonu komórkowego na kartę pre-paid

każdorazowo

0,00 zł

miesięcznie

4,00 zł

miesięcznie

2,00 zł

miesięcznie

2,00 zł

Opłaty w Usłudze SMS
1.

2.

3.

Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:
- powiadamianie o wysokości salda na rachunku raz dziennie o godz. 17:00 (od poniedziałku do piątku w
przypadku zmiany salda)
Pakiet Aktywny (SMS-y wysyłane na żądanie klienta), w skład którego wchodzą:
- zapytanie o saldo na rachunku
- zapytanie o wykaz ostatnio przeprowadzonych operacji (max 5)
- zapytanie o informacje o predefiniowanym rachunku beneficjenta (odbiorcy)
- zapytanie o kursy walut (EUR)
- wykonanie przelewu (na wcześniej zdefiniowane rachunku odbiorców)
Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzi:
- powiadomienie o zalogowaniu do kanału WWW

Usługi bankowości elektronicznej CUI
Klienci instytucjonalni
Rodzaj czynności/usługi
1.

Opłata za dostęp do CUI w kanale WWW – niezależnie od ilości rachunków klienta *)

Tryb pobierania
opłaty

Stawka obowiązująca

miesięcznie

2,00 zł

Środki autoryzacji do CUI przez WWW
Autoryzacja przy użyciu karty chipowej
2.
3.
4.

Opłata za wydanie zestawu: 1 czytnik + 2 karty chipowe dla dwóch użytkowników przy udostępnianiu usługi CUI
Opłata za wydanie kolejnego czytnika
Opłata za wydanie kolejnej karty chipowej

Jednorazowo
każdorazowo
każdorazowo

0,00 zł
70,00 zł
60,00 zł

5.

Opłata za odblokowanie karty chipowej – uzyskanie nowych numerów PIN, PUK

każdorazowo

10,00 zł

6.

Opłata za nadanie nowego hasła

każdorazowo

10,00 zł

7.

Opłata za udostępnienie kolejnego użytkownika do systemu

każdorazowo

5,00 zł

8.

Zastrzeżenie karty chipowej

każdorazowo

0,00 zł

9.

Odnowienie certyfikatu karty chipowej

na 1 rok

10,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

jednorazowo

150,00 zł

11. Opłata za reset tokena

każdorazowo

5,00 zł

12. Zastrzeżenie tokena

każdorazowo

0,00 zł

13. Prowizja od przelewów międzybankowych (Elixir)

każdorazowo

0,50 zł

14. Prowizja od przelewów wewnętrznych i międzyoddziałowych (grupa SGB)

każdorazowo

0,00 zł

15. Prowizja od przelewów do ZUS

każdorazowo

0,50 zł

16. Prowizja od przelewów do US

każdorazowo

0,50 zł

17. Opłata za założenie zlecenia stałego

każdorazowo

0,00 zł

Autoryzacja przy użyciu tokena sprzętowego
10. Opłata za wydanie tokena sprzętowego VASCO

Opłaty wspólne dla autoryzacji kartą chipową i przy użyciu tokena sprzętowego

18. Opłaty za realizację zlecenia stałego:

1)

Zlecenie wewnętrzne – na rachunek w BS Ożarów

każdorazowo

0,00 zł

2)

Zlecenie międzybankowe

każdorazowo

0,50 zł

3)

Zlecenie międzyoddziałowe

każdorazowo

0,00 zł

4)

Zlecenie ZUS

każdorazowo

0,50 zł

5)

Zlecenie US

każdorazowo

0,50 zł

10. Czasowe zablokowanie usługi na życzenia Klienta

każdorazowo

5,00 zł

11. Doładowanie telefonu komórkowego na kartę pre-paid

każdorazowo

0,00 zł

12. Usługa informatyczna u Klienta

każdorazowo

50 zł plus koszty dojazdu powyżej 10 km od Centrali Banku
w Ożarowie. Opłata za 1 km – 3,50 zł /według poniesionych
kosztów

