
 
 
 
 
 
 

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ 

KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

Stan na dzień 01.12.2018 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI: 
 
1. dla czynności kasowych 
2. dla rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych (ror)  
3. dla rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych (ror) - KONTO STUDENT 
4. dla rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych (ror) - KONTO JUNIOR 
5. dla rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych (ror) - KONTO SENIOR 
6. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne 
7. dla rachunków terminowych lokat oszczędnościowych 
8. dla rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi  na każde żądanie a’vista (w tym rachunków SKO)  
9. Visa Electron 
10. Visa Electron ,,młodzieżowa’’ 
11. Visa Electron payWave 
12. Visa Electron payWave "młodzieżowa" 
13. Visa Classic 
14. Visa - karta kredytowa 
15. Maestro 
16. MasterCard Debit 
17. MasterCard Debit "młodzieżowa" 
18. MasterCard "przedpłacona" 
19. MasterCard Standard 
20. MasterCard Gold 
21. MasterCard - karta kredytowa 
22. MasterCard Gold - karta kredytowa 
23. z tytułu kredytów, pożyczek pieniężnych i debetów  (dla osób fizycznych)  
24. z tytułu realizacji zleceń w systemie Sorbnet 
25. z tytułu pozostałych operacji i usług bankowych 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 01.02.2017 r. 

 

 

I. Czynności kasowe 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

obowiązująca 

I. WPŁATY GOTÓWKOWE NA RACHUNKI W INNYCH BANKACH (W DRODZE): 

1. wpłaty/przekazy za płatności gospodarstw domowych (energia, gaz, czynsz, telefon, telewizja): 

1) w kwocie do 500,00 zł za każdą wpłatę/przekaz 2,90 zł 

2) w kwocie powyżej 500,00 zł za każdą wpłatę/przekaz 0,6%  

2. wpłaty / przekazy pozostałe za każdą wpłatę/przekaz 0,5% min. 3,50 zł  

3. 
wpłaty / przekazy na cele charytatywne (do kwoty 500,- zł na jeden 
adres) 

za każdą wpłatę/przekaz bez opłat 

UWAGA: 

1) wpłaty bilonu (powyżej 100 szt.) naliczana od wpłacanej kwoty 1% min. 10,- zł 

2) wpłaty banknotów w stanie nieuporządkowanym (powyżej 100 szt.) naliczana od wpłacanej kwoty 0,5% min. 10,- zł 

II. WPŁATY GOTÓWKOWE NA RACHUNKI W EBS: 

1. 
wpłaty na rachunki bieżące/pomocnicze, dokonywane przez osoby 
trzecie 

naliczana od wpłacanej kwoty 0,19% min. 2,50 zł 

2. wpłaty na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, dokonywane przez osoby trzecie 

1) w kwotach do 1.500,00 zł 
dziennie, naliczana od 

wpłacanej kwoty 
bez opłat 

2) w kwotach powyżej 1.500,00 zł 
dziennie, naliczana od 

wpłacanej kwoty 
0,19% min. 2,50 zł 

3. wpłaty/przekazy za czynsz SM „Administracja 1000-lecia” 1) za każdą wpłatę/przekaz bez opłat 

UWAGA: 

1) wpłaty bilonu (powyżej 100 szt.) naliczana od wpłacanej kwoty 1% min. 10,- zł 

2) wpłaty banknotów w stanie nieuporządkowanym (powyżej 100 szt.) naliczana od wpłacanej kwoty 0,5% min. 10,- zł 

III. WYMIANA PIENIĘDZY: 

bilonu na banknoty lub banknotów na bilon: 

1) do 100 szt. monet / banknotów za każdą wymianę bez opłat 

2) powyżej 100 szt. monet / banknotów za każdą wymianę 1% min. 10,- zł 

IV. 

OPŁATY POZOSTAŁE: 

inne czynności/operacje nie wymienione w taryfie 
(na wniosek pracownika) 

za każdą czynność stawka z 
taryfy lub wielokrotność 

25,- zł  

 

1) Prowizja od SM według stawki zawartej  w odrębnej Umowie. 
 

UWAGA: 
W przypadku odrębnej umowy lub odrębnych uzgodnień z Klientem stawki opłat mogą odbiegać od podanych w Taryfie. Dotyczy to również 
całkowitego zwolnienia z opłat. 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 01.01.2017 r. 

 

 

II. Rachunki 
Oszczędnościowo – Rozliczeniowe (ROR) 

Tryb  
pobierania opłaty 

Stawka obowiązująca 

I. OTWARCIE RACHUNKU --- bez opłat 

II. PROWADZENIE RACHUNKU1), obejmuje: 

 obsługę systemu e-bank EBS, 

 wydanie pierwszej karty płatniczej, 

  obsługę kart płatniczych, 

 obsługa spłat kredytów w EBS, 

  telefoniczną informację o rachunku, 

 sporządzenie wyciągu z rachunku, 

 wysyłkę wyciągów (1 raz w miesiącu) 

miesięcznie, za każdy 
rachunek  

(opłata pobierana 
w przypadku wystąpienia 

w miesiącu operacji / 
czynności z zakresu 
obsługi rachunku) 

4,90 zł  

III. OBSŁUGA RACHUNKU: 

1. OPERACJE GOTÓWKOWE (KASOWE): 

1/ Wpłaty na rachunek 

- w kwotach do 1.500,00 zł  
dziennie, naliczana od 

wpłacanej kwoty  
bez opłat 

- w kwotach powyżej 1.500,00 zł  
dziennie, naliczana od 

wpłacanej kwoty  
0,19% min.2,50 zł 

Uwaga: 

1) Wpłaty osób trzecich – opłata pobierana od wpłacającego 

2) Wpłaty bilonu - powyżej 100 szt. 
naliczana od wpłacanej 

kwoty 
1% min. 10,- zł 

3) Wpłata banknotów w stanie nieuporządkowanym - powyżej 100 szt. 
naliczana od wpłacanej 

kwoty 
0,5% min. 10,- zł 

2/ Wypłaty z rachunku 

- w kwotach do 1.500,00 zł 
dziennie, naliczana od 

wypłacanej kwoty  
bez opłat 

- w kwotach powyżej 1.500,00 zł 
dziennie, naliczana od 

wypłacanej kwoty  
0,19% min. 2,50 zł 

2. OPERACJE BEZGOTÓWKOWE (PRZELEWY, POLECENA ZAPŁATY, STAŁE ZLECENIA): 

1/ Wypłaty z rachunku: 

-  Przelewy na rachunki w innych bankach (zewnętrzne): 

1) w systemie e-bank EBS   

- zwykły przelew za każdy przelew 0,99 zł  

- przelew natychmiastowy Express Elixir2) za każdy przelew 5,00 zł  

2) pozostałe za każdy przelew 2,90 zł  

- Przelewy na rachunki w Express Banku (wewnętrzne) 

1) w systemie e-bank EBS za każdy przelew bez opłat 

2) pozostałe za każdy przelew 0,50 zł  

- Realizacja poleceń zapłaty za każdą dyspozycję 2,90 zł  

- Realizacja stałych zleceń z rachunku: 

1) na rachunki w innych bankach (zewnętrzne) za każdy przelew 2,90 zł  

2) na rachunki w Express Banku (wewnętrzne) za każdy przelew 0,50 zł  

3) przelewy wewnętrzne oraz stałe zlecenia wewnętrzne 
dotyczące spłat kredytów zaciągniętych  w  EBS 

za każdy przelew/spłatę bez opłat 

3. E-BANK EBS: 

1/ Aktywacja systemu e-bank EBS za każdą aktywację bez opłat 

2/ Abonament miesięczny za korzystanie z systemu  miesięcznie za dostęp bez opłat 

3/ Autoryzacja w systemie za pomocą SMS za każdą dyspozycję bez opłat 

4/ Wydanie 1 szt. klucza za każdy klucz 29,- zł 

5/ 
Odnowienie certyfikatu do klucza po upływie terminu 
ważności  

za każdy klucz 
(opłata pobierana raz na 3 

lata) 
27,- zł 

6/ Odblokowanie hasła dysponenta (na wniosek Klienta) za każde odblokowanie 5,- zł 

7/ Odblokowanie/zablokowanie klucza (na wniosek Klienta) 
za każde 

odblokowanie/zablokowanie 
5,- zł 

8/ Rezygnacja z usługi: 

- ze zwrotem klucza za każdy klucz bez opłat 

- bez zwrotu klucza za każdy klucz 69,- zł 
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4. USŁUGA   EBS SMS 

1/ Aktywacja usługi za każdy aktywację bez opłat 

2/ Abonament miesięczny za korzystanie z usługi miesięcznie za dostęp 5,50 zł 

3/  Zmiana parametrów usługi za każdą zmianę bez opłat 

4/ Rezygnacja z usługi --- bez opłat 

IV. 5. INNE OPERACJE / CZYNNOŚCI 

1/ Odpis wyciągu, dokumentu, historii rachunku 
za każdy dokument  

+ za stronę/dokument 
10,- zł + 2,- zł  

2/ Zaświadczenie /opinia: 

- o numerze rachunku za każde zaświadczenie 10,- zł 

- o posiadaniu, saldzie, obrotach na rachunku itp. za każde zaświadczenie 25,- zł 

3/ 
Zmiany umowy rachunku / karty wzorów podpisów  
(na wniosek Klienta) 

za każdą zmianę 15,- zł 

4/ Ustanowienie / zmiana pełnomocnictwa do rachunku za każdą dyspozycję 15,- zł 

5/ Potwierdzenie czeku / dokumentu za każdą dyspozycję 15,- zł 

6/ Zastrzeżenie utraconych czeków (czeku) za każdą dyspozycję 15,- zł 

7/ Realizacja tytułu egzekucyjnego / wykonawczego3) za każdy tytuł 10,- zł 

8/ 
Dyspozycja na wypadek śmierci posiadacza ROR 
(przyjęcie/zmiana/odwołanie) 

za każdą dyspozycję 15,- zł 

9/ Blokada / cesja środków na rachunku – na wniosek Klienta za każdą dyspozycję 15,- zł 

V. ODZYSKANIE KWOTY TRANSAKCJI 
- działania podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej 
nieprawidłowo z powodu podania przez Posiadacza rachunku błędnego 
numeru rachunku bankowego odbiorcy. 

za każdą dyspozycję 20,- zł 

VI. INNE CZYNNOŚCI / OPERACJE NIE WYMIENIONE W TARYFIE  
- na wniosek pracownika 

za każdą czynność stawka 
z taryfy lub wielokrotność 

25,- zł  

 

1) Opłata za prowadzenie rachunku bankowego jest naliczana i pobierana 28 każdego miesiąca. Opłata pobierana jest w przypadku wystąpienia w danym 
okresie rozliczeniowym operacji / czynności z zakresu obsługi rachunku. Okres rozliczeniowy liczony jest od 29 poprzedniego miesiąca do 28 bieżącego 
miesiąca.  

Opłata nie jest pobierana w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi. 

2) Maksymalna wysokość limitu kwotowego pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego Express Elixir nie może przekroczyć 15 000 PLN. 

3) Opłata pobierana jest za każdy tytuł egzekucyjny i podlega rejestracji w chwili wpływu dokumentów do Oddziału n/Banku. 

4) Opłaty roczne (wieloletnie) są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli Klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty (okresu za jaki 
pobrana została opłata). 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 01.02.2017 r. 

 

 

III) RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWE( ROR) 

KONTO STUDENT 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

obowiązująca 

I. OTWARCIE RACHUNKU --- bez opłat 

II. PROWADZENIE RACHUNKU, obejmuje: 

 obsługę systemu e-bank EBS, 

 wydanie pierwszej karty płatniczej, 

  obsługę kart płatniczych, 

 obsługa spłat kredytów w EBS, 

  telefoniczną informację o rachunku, 

 sporządzenie wyciągu z rachunku, 

 wysyłkę wyciągów (1 raz w miesiącu) 

miesięcznie, za każdy 
rachunek  

(opłata pobierana 
w przypadku wystąpienia 

w miesiącu operacji / 
czynności z zakresu obsługi 

rachunku) 

bez opłat  

III. OBSŁUGA RACHUNKU: 

1. OPERACJE GOTÓWKOWE (KASOWE): 
1/ Wpłaty na rachunek 

- w kwotach do 1.500,00 zł  dziennie, naliczana od wpłacanej kwoty  bez opłat 

- w kwotach powyżej 1.500,00 zł  dziennie, naliczana od wpłacanej kwoty  bez opłat 

Uwaga: 
1) Wpłaty osób trzecich – opłata pobierana od wpłacającego 

2) Wpłaty bilonu - powyżej 100 szt. naliczana od wpłacanej kwoty 1% min. 10,- zł 

3) Wpłata banknotów w stanie nieuporządkowanym - powyżej 100 szt. naliczana od wpłacanej kwoty 0,5% min. 10,- zł 

2/ Wypłaty z rachunku 

- w kwotach do 1.500,00 zł dziennie, naliczana od wypłacanej kwoty  bez opłat 

- w kwotach powyżej 1.500,00 zł dziennie, naliczana od wypłacanej kwoty  bez opłat 

2. OPERACJE BEZGOTÓWKOWE (PRZELEWY, POLECENA ZAPŁATY, STAŁE ZLECENIA): 

1/ Wypłaty z rachunku: 

-  Przelewy na rachunki w innych bankach (zewnętrzne): 

1) w systemie e-bank EBS 

 zwykły przelew za każdy przelew 0,90 zł 

 przelew natychmiastowy Express Elixir1) za każdy przelew 5,00 zł 

2) pozostałe za każdy przelew 2,90 zł  

- Przelewy na rachunki w Express Banku (wewnętrzne) 

1) w systemie e-bank EBS za każdy przelew bez opłat 

2) pozostałe za każdy przelew 0,50 zł  

- Realizacja poleceń zapłaty za każdą dyspozycję 2,90 zł  

- Realizacja stałych zleceń z rachunku: 

1) na rachunki w innych bankach (zewnętrzne) za każdy przelew 2,90 zł 

2) na rachunki w Express Banku (wewnętrzne) za każdy przelew 0,50 zł  

3) przelewy wewnętrzne oraz stałe zlecenia wewnętrzne 
dotyczące spłat kredytów zaciągniętych  w  EBS 

za każdy przelew/spłatę bez opłat 

3. E-BANK EBS: 

1/ Aktywacja systemu e-bank EBS za każdą aktywację bez opłat 

2/ Abonament miesięczny za korzystanie z systemu  miesięcznie za dostęp bez opłat 

3/ Autoryzacja w systemie za pomocą SMS za każdą dyspozycję bez opłat 

4/ Wydanie 1 szt. klucza za każdy klucz 29,- zł 

5/ 
Odnowienie certyfikatu do klucza po upływie terminu 
ważności  

za każdy klucz 
(opłata pobierana raz na 3 lata) 

27,- zł 

6/ Odblokowanie hasła dysponenta (na wniosek Klienta) za każde odblokowanie 5,- zł 

7/ Odblokowanie/zablokowanie klucza (na wniosek Klienta) 
za każde 

odblokowanie/zablokowanie 
5,- zł 
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8/ Rezygnacja z usługi: 

- ze zwrotem klucza za każdy klucz bez opłat 

- bez zwrotu klucza za każdy klucz 69,- zł 

4. USŁUGA   EBS SMS 

1/ Aktywacja usługi za każdy aktywację bez opłat 

2/ Abonament miesięczny za korzystanie z usługi miesięcznie za dostęp 5,50 zł 

3/  Zmiana parametrów usługi za każdą zmianę bez opłat 

4/ Rezygnacja z usługi --- bez opłat 

IV. 5. INNE OPERACJE / CZYNNOŚCI 

1/ Odpis wyciągu, dokumentu, historii rachunku 
za każdy dokument  

+ za stronę/dokument 
10,- zł + 2,- zł  

2/ Zaświadczenie /opinia: 

- o numerze rachunku za każde zaświadczenie 10,- zł 

- o posiadaniu, saldzie, obrotach na rachunku itp. za każde zaświadczenie 25,- zł 

3/ 
Zmiany umowy rachunku / karty wzorów podpisów  
(na wniosek Klienta) 

za każdą zmianę 10,- zł 

4/ Ustanowienie / zmiana pełnomocnictwa do rachunku za każdą dyspozycję 10,- zł 

5/ Potwierdzenie czeku / dokumentu za każdą dyspozycję 10,- zł 

6/ Zastrzeżenie utraconych czeków (czeku) za każdą dyspozycję 10,- zł 

7/ Realizacja tytułu egzekucyjnego / wykonawczego2) za każdy tytuł 10,- zł 

8/ 
Dyspozycja na wypadek śmierci posiadacza ROR 
(przyjęcie/zmiana/odwołanie) 

za każdą dyspozycję 10,- zł 

9/ Blokada / cesja środków na rachunku – na wniosek Klienta za każdą dyspozycję 10,- zł 

V. ODZYSKANIE KWOTY TRANSAKCJI 
- działania podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej 
nieprawidłowo z powodu podania przez Posiadacza rachunku błędnego 
numeru rachunku bankowego odbiorcy. 

za każdą dyspozycję 20,- zł 

VI. INNE CZYNNOŚCI / OPERACJE NIE WYMIENIONE W TARYFIE  
- na wniosek pracownika 

za każdą czynność stawka z 
taryfy lub wielokrotność 

25,- zł  

 

1) Maksymalna wysokość limitu kwotowego pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego Express Elixir nie może przekroczyć 15 000 PLN. 
2) Opłata pobierana jest za każdy tytuł egzekucyjny i podlega rejestracji w chwili wpływu dokumentów do Oddziału n/Banku. 
3) Opłaty roczne (wieloletnie) są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli Klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty 

(okresu za jaki pobrana została opłata). 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 01.02.2017 r. 

 

 

IV) RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWE( ROR) 

KONTO JUNIOR 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

obowiązująca 

I. OTWARCIE RACHUNKU --- bez opłat 

II. PROWADZENIE RACHUNKU, obejmuje: 

 obsługę systemu e-bank EBS, 

 wydanie pierwszej karty płatniczej, 

  obsługę kart płatniczych, 

 obsługa spłat kredytów w EBS, 

  telefoniczną informację o rachunku, 

 sporządzenie wyciągu z rachunku, 

 wysyłkę wyciągów (1 raz w miesiącu) 

miesięcznie, za każdy 
rachunek  

(opłata pobierana 
w przypadku wystąpienia 

w miesiącu operacji / 
czynności z zakresu obsługi 

rachunku) 

bez opłat  

III. OBSŁUGA RACHUNKU: 

1. OPERACJE GOTÓWKOWE (KASOWE): 
1/ Wpłaty na rachunek 

- w kwotach do 1.500,00 zł  dziennie, naliczana od wpłacanej kwoty  bez opłat 

- w kwotach powyżej 1.500,00 zł  dziennie, naliczana od wpłacanej kwoty  bez opłat 

Uwaga: 
1) Wpłaty osób trzecich – opłata pobierana od wpłacającego 

2) Wpłaty bilonu - powyżej 100 szt. naliczana od wpłacanej kwoty 1% min. 10,- zł 

3) Wpłata banknotów w stanie nieuporządkowanym - powyżej 100 szt. naliczana od wpłacanej kwoty 0,5% min. 10,- zł 

2/ Wypłaty z rachunku 

- w kwotach do 1.500,00 zł dziennie, naliczana od wypłacanej kwoty  bez opłat 

- w kwotach powyżej 1.500,00 zł dziennie, naliczana od wypłacanej kwoty  bez opłat 

2. OPERACJE BEZGOTÓWKOWE (PRZELEWY, POLECENA ZAPŁATY, STAŁE ZLECENIA): 

1/ Wypłaty z rachunku: 

-  Przelewy na rachunki w innych bankach (zewnętrzne): 

1) w systemie e-bank EBS 

 zwykły przelew za każdy przelew 0,90 zł 

 przelew natychmiastowy Express Elixir1) za każdy przelew 5,00 zł 

2) pozostałe za każdy przelew 2,90 zł  

- Przelewy na rachunki w Express Banku (wewnętrzne) 

1) w systemie e-bank EBS za każdy przelew bez opłat 

2) pozostałe za każdy przelew 0,50 zł  

- Realizacja poleceń zapłaty za każdą dyspozycję 2,90 zł  

- Realizacja stałych zleceń z rachunku: 

1) na rachunki w innych bankach (zewnętrzne) za każdy przelew 2,90 zł 

2) na rachunki w Express Banku (wewnętrzne) za każdy przelew 0,50 zł  

3) przelewy wewnętrzne oraz stałe zlecenia wewnętrzne 
dotyczące spłat kredytów zaciągniętych  w  EBS 

za każdy przelew/spłatę bez opłat 

3. E-BANK EBS: 

1/ Aktywacja systemu e-bank EBS za każdą aktywację bez opłat 

2/ Abonament miesięczny za korzystanie z systemu  miesięcznie za dostęp bez opłat 

3/ Autoryzacja w systemie za pomocą SMS za każdą dyspozycję bez opłat 

4/ Wydanie 1 szt. klucza za każdy klucz 29,- zł 

5/ 
Odnowienie certyfikatu do klucza po upływie terminu 
ważności  

za każdy klucz 
(opłata pobierana raz na 3 lata) 

27,- zł 

6/ Odblokowanie hasła dysponenta (na wniosek Klienta) za każde odblokowanie 5,- zł 

7/ Odblokowanie/zablokowanie klucza (na wniosek Klienta) 
za każde 

odblokowanie/zablokowanie 
5,- zł 
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8/ Rezygnacja z usługi: 

- ze zwrotem klucza za każdy klucz bez opłat 

- bez zwrotu klucza za każdy klucz 69,- zł 

4. USŁUGA   EBS SMS 

1/ Aktywacja usługi za każdy aktywację bez opłat 

2/ Abonament miesięczny za korzystanie z usługi miesięcznie za dostęp 5,50 zł 

3/  Zmiana parametrów usługi za każdą zmianę bez opłat 

4/ Rezygnacja z usługi --- bez opłat 

IV. 5. INNE OPERACJE / CZYNNOŚCI 

1/ Odpis wyciągu, dokumentu, historii rachunku 
za każdy dokument  

+ za stronę/dokument 
10,- zł + 2,- zł  

2/ Zaświadczenie /opinia: 

- o numerze rachunku za każde zaświadczenie 10,- zł 

- o posiadaniu, saldzie, obrotach na rachunku itp. za każde zaświadczenie 25,- zł 

3/ 
Zmiany umowy rachunku / karty wzorów podpisów  
(na wniosek Klienta) 

za każdą zmianę 10,- zł 

4/ Ustanowienie / zmiana pełnomocnictwa do rachunku za każdą dyspozycję 10,- zł 

5/ Potwierdzenie czeku / dokumentu za każdą dyspozycję 10,- zł 

6/ Zastrzeżenie utraconych czeków (czeku) za każdą dyspozycję 10,- zł 

7/ Realizacja tytułu egzekucyjnego / wykonawczego2) za każdy tytuł 10,- zł 

8/ 
Dyspozycja na wypadek śmierci posiadacza ROR 
(przyjęcie/zmiana/odwołanie) 

za każdą dyspozycję 10,- zł 

9/ Blokada / cesja środków na rachunku – na wniosek Klienta za każdą dyspozycję 10,- zł 

V. ODZYSKANIE KWOTY TRANSAKCJI 
- działania podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej 
nieprawidłowo z powodu podania przez Posiadacza rachunku błędnego 
numeru rachunku bankowego odbiorcy. 

za każdą dyspozycję 20,- zł 

VI. INNE CZYNNOŚCI / OPERACJE NIE WYMIENIONE W TARYFIE  
- na wniosek pracownika 

za każdą czynność stawka z 
taryfy lub wielokrotność 

25,- zł  

 

1) Maksymalna wysokość limitu kwotowego pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego Express Elixir nie może przekroczyć 15 000 PLN. 
2) Opłata pobierana jest za każdy tytuł egzekucyjny i podlega rejestracji w chwili wpływu dokumentów do Oddziału n/Banku. 
3) Opłaty roczne (wieloletnie) są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli Klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty 

(okresu za jaki pobrana została opłata). 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 01.02.2017 r. 

 

 

V) RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWE( ROR) 

KONTO SENIOR 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

obowiązująca 

I. OTWARCIE RACHUNKU --- bez opłat 

II. PROWADZENIE RACHUNKU, obejmuje: 

 obsługę systemu e-bank EBS, 

 wydanie pierwszej karty płatniczej, 

  obsługę kart płatniczych, 

 obsługa spłat kredytów w EBS, 

  telefoniczną informację o rachunku, 

 sporządzenie wyciągu z rachunku, 

 wysyłkę wyciągów (1 raz w miesiącu) 

miesięcznie, za każdy 
rachunek  

(opłata pobierana 
w przypadku wystąpienia 

w miesiącu operacji / 
czynności z zakresu obsługi 

rachunku) 

bez opłat  

III. OBSŁUGA RACHUNKU: 

1. OPERACJE GOTÓWKOWE (KASOWE): 
1/ Wpłaty na rachunek 

- w kwotach do 1.500,00 zł  dziennie, naliczana od wpłacanej kwoty  bez opłat 

- w kwotach powyżej 1.500,00 zł  dziennie, naliczana od wpłacanej kwoty  bez opłat 

Uwaga: 
1) Wpłaty osób trzecich – opłata pobierana od wpłacającego 

2) Wpłaty bilonu - powyżej 100 szt. naliczana od wpłacanej kwoty 1% min. 10,- zł 

3) Wpłata banknotów w stanie nieuporządkowanym - powyżej 100 szt. naliczana od wpłacanej kwoty 0,5% min. 10,- zł 

2/ Wypłaty z rachunku 

- w kwotach do 1.500,00 zł dziennie, naliczana od wypłacanej kwoty  bez opłat 

- w kwotach powyżej 1.500,00 zł dziennie, naliczana od wypłacanej kwoty  bez opłat 

2. OPERACJE BEZGOTÓWKOWE (PRZELEWY, POLECENA ZAPŁATY, STAŁE ZLECENIA): 

1/ Wypłaty z rachunku: 

-  Przelewy na rachunki w innych bankach (zewnętrzne): 

1) w systemie e-bank EBS 

 zwykły przelew za każdy przelew 0,90 zł 

 przelew natychmiastowy Express Elixir1) za każdy przelew 5,00 zł 

2) pozostałe za każdy przelew 2,90 zł  

- Przelewy na rachunki w Express Banku (wewnętrzne) 

1) w systemie e-bank EBS za każdy przelew bez opłat 

2) pozostałe za każdy przelew 0,50 zł  

- Realizacja poleceń zapłaty za każdą dyspozycję 2,90 zł  

- Realizacja stałych zleceń z rachunku: 

1) na rachunki w innych bankach (zewnętrzne) za każdy przelew 2,90 zł 

2) na rachunki w Express Banku (wewnętrzne) za każdy przelew 0,50 zł  

3) przelewy wewnętrzne oraz stałe zlecenia wewnętrzne 
dotyczące spłat kredytów zaciągniętych  w  EBS 

za każdy przelew/spłatę bez opłat 

3. E-BANK EBS: 

1/ Aktywacja systemu e-bank EBS za każdą aktywację bez opłat 

2/ Abonament miesięczny za korzystanie z systemu  miesięcznie za dostęp bez opłat 

3/ Autoryzacja w systemie za pomocą SMS za każdą dyspozycję bez opłat 

4/ Wydanie 1 szt. klucza za każdy klucz 29,- zł 

5/ 
Odnowienie certyfikatu do klucza po upływie terminu 
ważności  

za każdy klucz 
(opłata pobierana raz na 3 lata) 

27,- zł 

6/ Odblokowanie hasła dysponenta (na wniosek Klienta) za każde odblokowanie 5,- zł 

7/ Odblokowanie/zablokowanie klucza (na wniosek Klienta) 
za każde 

odblokowanie/zablokowanie 
5,- zł 
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8/ Rezygnacja z usługi: 

- ze zwrotem klucza za każdy klucz bez opłat 

- bez zwrotu klucza za każdy klucz 69,- zł 

4. USŁUGA   EBS SMS 

1/ Aktywacja usługi za każdy aktywację bez opłat 

2/ Abonament miesięczny za korzystanie z usługi miesięcznie za dostęp 5,50 zł 

3/  Zmiana parametrów usługi za każdą zmianę bez opłat 

4/ Rezygnacja z usługi --- bez opłat 

IV. 5. INNE OPERACJE / CZYNNOŚCI 

1/ Odpis wyciągu, dokumentu, historii rachunku 
za każdy dokument  

+ za stronę/dokument 
10,- zł + 2,- zł  

2/ Zaświadczenie /opinia: 

- o numerze rachunku za każde zaświadczenie 10,- zł 

- o posiadaniu, saldzie, obrotach na rachunku itp. za każde zaświadczenie 25,- zł 

3/ 
Zmiany umowy rachunku / karty wzorów podpisów  
(na wniosek Klienta) 

za każdą zmianę 10,- zł 

4/ Ustanowienie / zmiana pełnomocnictwa do rachunku za każdą dyspozycję 10,- zł 

5/ Potwierdzenie czeku / dokumentu za każdą dyspozycję 10,- zł 

6/ Zastrzeżenie utraconych czeków (czeku) za każdą dyspozycję 10,- zł 

7/ Realizacja tytułu egzekucyjnego / wykonawczego2) za każdy tytuł 10,- zł 

8/ 
Dyspozycja na wypadek śmierci posiadacza ROR 
(przyjęcie/zmiana/odwołanie) 

za każdą dyspozycję 10,- zł 

9/ Blokada / cesja środków na rachunku – na wniosek Klienta za każdą dyspozycję 10,- zł 

V. ODZYSKANIE KWOTY TRANSAKCJI 
- działania podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej 
nieprawidłowo z powodu podania przez Posiadacza rachunku błędnego 
numeru rachunku bankowego odbiorcy. 

za każdą dyspozycję 20,- zł 

VI. INNE CZYNNOŚCI / OPERACJE NIE WYMIENIONE W TARYFIE  
- na wniosek pracownika 

za każdą czynność stawka z 
taryfy lub wielokrotność 

25,- zł  

 

1) Maksymalna wysokość limitu kwotowego pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego Express Elixir nie może przekroczyć 15 000 PLN. 
2) Opłata pobierana jest za każdy tytuł egzekucyjny i podlega rejestracji w chwili wpływu dokumentów do Oddziału n/Banku. 
3) Opłaty roczne (wieloletnie) są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli Klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty 

(okresu za jaki pobrana została opłata). 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 01.02.2015 r. 

 

 

 
 

 

VI. Konto Lokacyjne 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku --- bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku 
miesięcznie, za każdy 

rachunek  
bez opłat 

3. Wpłaty gotówkowe w EBS 
naliczana od wpłacanej 

kwoty 
bez opłat 

4. Wypłaty gotówkowe w EBS 
naliczana od wypłacanej 

kwoty 
bez opłat 

5. Przelewy na rachunki w Express Banku (wewnętrzne)1) 

1)  na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej za każdy przelew bez opłat 

2)  na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy: 

a) w kwotach do 1.500,00 zł  
dziennie w Oddziale 

Banku, za każdy przelew 
bez  opłat 

b) w kwotach powyżej 1.500,00 zł  
UWAGA: Jeden przelew w miesiącu – wybrany przez Klienta – bez opłat 

dziennie w Oddziale 
Banku, za każdy przelew, 

od kwoty przelewu 
0,19% min.2,50 zł 

c) w ramach usługi e-Bank EBS 
za każdy przelew, od kwoty 

przelewu 
0,19% min. 2,50 zł 

3)  na rachunek bieżący 
UWAGA: Jeden przelew w miesiącu – wybrany przez Klienta – bez opłat 

za każdy przelew, od kwoty 
przelewu 

0,19% min. 2,50 zł 

6. Wyciąg z rachunku raz w miesiącu bez  opłat 

7. Telefoniczna informacja o rachunku za każdą dyspozycję bez  opłat 

8. Odpis wyciągu / dokumentu / historii konta 
za każdy dokument  

+ za stronę/dokument 
10,- zł + 2,00 zł 

9. Zaświadczenie /opinia: 

- o numerze rachunku za każde zaświadczenie 10,- zł 

- o posiadaniu, saldzie, obrotach na rachunku itp. za każde zaświadczenie 25,- zł 

10. Zmiany umowy rachunku, karty wzorów podpisów -na wniosek Klienta za każdą zmianę 15,- zł 

11. Ustanowienie / zmiana pełnomocnictwa do rachunku za każdą dyspozycję 15,- zł 

12. Realizacja tytułu egzekucyjnego / wykonawczego2) za każdy tytuł 10,- zł 

13. Blokada środków, cesja praw na rzecz innych osób i instytucji za każdą dyspozycję 15,- zł 

14. Dyspozycja na wypadek śmierci posiadacza (przyjęcie/zmiana/odwołanie) za każdą dyspozycję 15,- zł 

15. 
Inne czynności / operacje nie wymienione w taryfie  
- na wniosek pracownika 

za każdą czynność stawka 
z taryfy lub wielokrotność 

25,- zł  

 

1) Klient może dokonać przelewu części lub całości środków zgromadzonych na rachunku KONTO LOKACYJNE, na rachunek w innym Banku w 
drodze operacji kasowej: „wypłata gotówkowa z rachunku KONTO LOKACYJNE” – „wpłata gotówkowa do innego banku”. Opłata zgodna z 
Działem III pkt.1, ppkt.2/ Taryfy dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR). 

UWAGA: Jeden przelew w miesiącu – wybrany przez Klienta – bez opłat. 

2) Opłata pobierana jest za każdy tytuł egzekucyjny i podlega rejestracji w chwili wpływu dokumentów do Oddziału n/Banku. 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 01.02.2015 r. 

 

 

 

 

VII. Terminowe Lokaty Oszczędnościowe 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku --- bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku 
miesięcznie, za każdy 

rachunek  
bez opłat 

3. Przelewy na rachunki w Express Banku (wewnętrzne)1) 

1)  na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej/lokaty terminowej za każdy przelew bez opłat 

2)  na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy: za każdy przelew bez opłat 

3)  na rachunek bieżący za każdy przelew bez opłat 

4. Ustanowienie / zmiana pełnomocnictwa do rachunku za każdą dyspozycję bez opłat 

5. Dyspozycja na wypadek śmierci posiadacza (przyjęcie/zmiana/odwołanie) za każdą dyspozycję 10,- zł 

6. Zaświadczenie /opinia: 

- o numerze rachunku za każde zaświadczenie 10,- zł 

- o posiadaniu, saldzie, obrotach na rachunku itp. za każde zaświadczenie 25,- zł 

7. Blokada środków, cesja praw na rzecz innych osób i instytucji za każdą dyspozycję 15,- zł 

8. 
Inne czynności / operacje nie wymienione w taryfie  
- na wniosek pracownika 

za każdą czynność stawka 
z taryfy lub wielokrotność 

25,- zł  

 

Klient może dokonać przelewu  środków zgromadzonych na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, na rachunek w innym Banku w drodze operacji 
kasowej: „wypłata gotówkowa z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej” – „wpłata gotówkowa do innego banku”. Opłata zgodna z Działem III 
pkt.1, ppkt.2/ Taryfy dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR). 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 01.02.2015 r. 

 

 
 
 

VIII. Rachunki płatne na każde żądanie 
a’vista (w tym dla SKO) 

Tryb  
pobierania opłaty 

Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku (dotyczy tylko SKO) --- 10,- zł 

2. Prowadzenie rachunku 
miesięcznie, za każdy 

rachunek  
bez opłat 

3. Wpłaty na rachunek 
naliczana od wpłacanej 

kwoty 
bez opłat 

4. Wypłaty z rachunku 
naliczana od wypłacanej 

kwoty 
bez opłat 

5. Telefoniczna informacja o rachunku za każdą dyspozycję bez  opłat 

6. Odpis wyciągu / dokumentu / historii konta 
za każdy dokument  

+ za stronę/dokument 
10,- zł + 2,00 zł 

7. Zaświadczenie /opinia: 

- o numerze rachunku za każde zaświadczenie 10,- zł 

- o posiadaniu, saldzie, obrotach na rachunku itp. za każde zaświadczenie 25,- zł 

8. Zmiany umowy rachunku, karty wzorów podpisów -na wniosek Klienta za każdą zmianę 15,- zł 

9. Ustanowienie / zmiana pełnomocnictwa do rachunku za każdą dyspozycję 15,- zł 

10. Realizacja tytułu egzekucyjnego / wykonawczego1) za każdy tytuł 10,- zł 

11. 
Dyspozycja na wypadek śmierci posiadacza (przyjęcie/zmiana/odwołanie)  
- nie dotyczy SKO 

za każdą dyspozycję 15,- zł 

12. Blokada środków, cesja praw na rzecz innych osób i instytucji za każdą dyspozycję 15,- zł 

13. 
Inne czynności / operacje nie wymienione w taryfie  
- na wniosek pracownika 

za każdą czynność stawka 
z taryfy lub wielokrotność 

25,- zł  

 

1) Opłata pobierana jest za każdy tytuł egzekucyjny i podlega rejestracji w chwili wpływu dokumentów do Oddziału n/Banku. 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 09.11.2015 r. 

 

 

IX. Visa Electron dla osób fizycznych 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

obowiązująca 

1. Wydanie karty dla: 
1) posiadacza i współposiadacza rachunku 
2) osoby wskazanej 

za każdą kartę 

 
bez opłat 

20,- zł 
2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 20,- zł 
3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi 

rachunku lub osobie wskazanej 
za każdą kartę 15,- zł 

4. Zastrzeżenie karty --- bez opłat 
5. Użytkowanie karty(1), miesięcznie 1,50 zł 
6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,- zł 
7. Opłata za wypłatę gotówki: 

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

2) w kasach banków SGB (2), 
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt.1), 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 
 

bez opłat 
1,50 zł 
1,30 zł 

4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2) (2), 
5) w bankomatach za granicą. 

naliczana od 
wypłaconej kwoty 

3% min.4,50 zł 
3% min.4,50 zł 

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

rozliczenia operacji 
1,50 zł 

9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 
10. Wydanie nowego PIN-u za każdy numer PIN 6,- zł 
11. Zmiana PIN w bankomatach: 

1) banków SGB, 
2) innych, niż wskazane w pkt. 1) 

za każdą zmianę 

 

4,50 zł 
7,- zł 

12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
1) banków SGB, 
2) innych, niż wskazane w pkt. 1) 

za każde 
sprawdzenie 

 

bez opłat 
1,- zł 

13. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 2,- zł 
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 2,- zł 
15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN  

(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 
za każdą przesyłkę 45,- zł 

16. Transakcje bezgotówkowe --- bez prowizji 

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

naliczana od kwoty 
transakcji, pobierana  

w dniu rozliczenia 
operacji 

3% 
(dot. Visa Electron) 

 

(1) W przypadku KONTA JUNIOR, KONTA STUDENT, KONTA SENIOR opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty. 
(2) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 09.11.2015 r. 

 

 
 

X. Visa Electron „młodzieżowa” 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

obowiązująca 

1. Wydanie karty dla: 
1) posiadacza i współposiadacza rachunku 
2) osoby wskazanej 

za każdą kartę 

 
bez opłat 

20,- zł 
2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 20,- zł 
3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi 

rachunku lub osobie wskazanej 
za każdą kartę 15,- zł 

4. Zastrzeżenie karty --- bez opłat 
5. Użytkowanie karty(1), miesięcznie 1,50 zł 
6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,- zł 
7. Opłata za wypłatę gotówki: 

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

2) w kasach banków SGB (2), 
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt.1), 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 
 

bez opłat 
1,50 zł 
1,30 zł 

4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2) (2), 
5) w bankomatach za granicą. 

naliczana od 
wypłaconej kwoty 

3% min.4,50 zł 
3% min.4,50 zł 

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

rozliczenia operacji 
1,50 zł 

9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 
10. Wydanie nowego PIN-u za każdy numer 

PIN 
6,- zł 

11. Zmiana PIN w bankomatach: 
1) banków SGB, 

2) innych, niż wskazane w pkt. 1) 
za każdą zmianę 

 

4,50 zł 
7,- zł 

12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
1) banków SGB, 
2) innych, niż wskazane w pkt. 1) 

za każde 
sprawdzenie 

 

bez opłat 
1,- zł 

13. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 2,- zł 
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde 

zestawienie 
2,- zł 

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

za każdą przesyłkę 45,- zł 

16. Transakcje bezgotówkowe --- bez prowizji 

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

naliczana od kwoty 
transakcji, pobierana  

w dniu rozliczenia 
operacji 

3% 
(dot. Visa Electron) 

 

(1) W przypadku KONTA JUNIOR, KONTA STUDENT, KONTA SENIOR opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty. 
(2) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 09.11.2015 r. 

 

 
 

XI. Visa Electron payWave 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

obowiązująca 

1. Wydanie karty dla: 
1) posiadacza i współposiadacza rachunku 
2) osoby wskazanej 

za każdą kartę 

 
bez opłat 

20,- zł 
2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 20,- zł 
3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi 

rachunku lub osobie wskazanej 
za każdą kartę bez opłat 

4. Zastrzeżenie karty --- bez opłat 
5. Użytkowanie karty 

(opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) 
miesięcznie 2,- zł 

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,- zł 
7. Opłata za wypłatę gotówki: 

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

2) w kasach banków SGB (1), 
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt.1), 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 
 

bez opłat 
1,50 zł 

2% min.5,- zł 
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2) (1), 
5) w bankomatach za granicą. 

naliczana od 
wypłaconej kwoty 

2% min.4,50 zł 
3% min.10,- zł 

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

rozliczenia operacji 
1,50 zł 

9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer 
PIN 

3,50 zł 

10. Wydanie nowego PIN-u za każdy numer 
PIN 

6,- zł 

11. Zmiana PIN w bankomatach: 
1) banków SGB, 
2) innych, niż wskazane w pkt. 1) 

za każdą zmianę 

 

3,50 zł 
7,- zł 

12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
1) banków SGB, 
2) innych, niż wskazane w pkt. 1)(2) 

za każde 
sprawdzenie 

 

bez opłat 
1,- zł 

13. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 2,- zł 
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde 

zestawienie 
2,- zł 

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

za każdą przesyłkę 45,- zł 

16. Transakcje bezgotówkowe --- bez prowizji 

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

naliczana od kwoty 
transakcji, pobierana  

w dniu rozliczenia 
operacji 

3% 

 

 (1) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 09.11.2015 r. 

 

 
 

XII. Visa Electron payWave „młodzieżowa”  
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

obowiązująca 

1. Wydanie karty dla: 
1) posiadacza i współposiadacza rachunku 
2) osoby wskazanej 

za każdą kartę 

 
bez opłat 

20,- zł 
2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 20,- zł 
3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi 

rachunku lub osobie wskazanej 
za każdą kartę bez opłat 

4. Zastrzeżenie karty --- bez opłat 
5. Użytkowanie karty 

(opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) 
miesięcznie 2,- zł 

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,- zł 
7. Opłata za wypłatę gotówki: 

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

2) w kasach banków SGB (1), 
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt.1), 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 
 

bez opłat 
1,50 zł 

2% min.5,- zł 
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2) (1), 
5) w bankomatach za granicą. 

naliczana od 
wypłaconej kwoty 

2% min.4,50 zł 
3% min.10,- zł 

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

rozliczenia operacji 
1,50 zł 

9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer 
PIN 

3,50 zł 

10. Wydanie nowego PIN-u za każdy numer 
PIN 

6,- zł 

11. Zmiana PIN w bankomatach: 
1) banków SGB, 

2) innych, niż wskazane w pkt. 1) 
za każdą zmianę 

 

3,50 zł 
7,- zł 

12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
1) banków SGB, 
2) innych, niż wskazane w pkt. 1)(2) 

za każde 
sprawdzenie 

 

bez opłat 
1,- zł 

13. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 2,- zł 
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde 

zestawienie 
2,- zł 

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

za każdą przesyłkę 45,- zł 

16. Transakcje bezgotówkowe --- bez prowizji 

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

naliczana od kwoty 
transakcji, pobierana  

w dniu rozliczenia 
operacji 

3% 

 

 (1) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 09.11.2015 r. 

 

 
 
 

XIII. Visa Classic „charge” 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

obowiązująca 

1. Wydanie karty głównej lub dołączonej dla posiadacza ROR za każdą kartę 75,- zł 
2. Wydanie nowej karty w miejsce: 

1) uszkodzonej, 
2) utraconej 

za każdą kartę 

 
20,- zł 
40,- zł 

3. Wznowienie karty głównej lub dołączonej dla posiadacza ROR za każdą kartę 75,- zł 
4. Zastrzeżenie karty --- bez opłat 
5. Użytkowanie karty miesięcznie 1,50 zł 
6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,- zł 
7. Opłata za wypłatę gotówki: 

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

2) w kasach banków SGB (1), 
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt.1), 
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2) (1), 
5) w bankomatach za granicą. 

za każdą wypłatę, 
naliczana od 

wypłaconej kwoty, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 
 

2% 

2% min.4,50 zł 
3% min.3,50 zł 
3% min.4,50 zł 
3% min.4,50 zł 

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

rozliczenia operacji 

0,60 zł 

9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 
10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,- zł 
11. Zmiana PIN w bankomatach: 

1) banków SGB, 
2) innych, niż wskazane w pkt. 1) 

za każdą zmianę 

 

4,50 zł 
7,- zł 

12. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie bez opłat 
13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,- zł 
14. Transakcje bezgotówkowe --- bez opłat 
15. Przekroczenie limitu transakcyjnego naliczana od kwoty 

przekroczenia 
2% kwoty 

przekroczenia 
16. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki: 

1) w kraju, 
2) za granicą 

miesięcznie, naliczana 
od kwoty transakcji 

wykonanych  
w poprzednim cyklu 

rozliczeniowym 

 

1% 
1% 

17. Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu 
rozliczenia, pobierana 
po wpływie środków na 

rachunek 

30,- zł 

18. Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym) lub 
wezwania do zapłaty – w przypadkach określonych w umowie o kartę 

za każdy 
monit/wezwanie 

10,- zł 

 

(1) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 09.11.2015 r. 

 

 
 

XIV. Visa (Karta kredytowa) 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

obowiązująca 

1. Wydanie karty: 
1) głównej 

2) dołączonej 
za każdą kartę 

 
bez opłat 
bez opłat 

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

1) głównej, 

2) dołączonej 

rocznie, z góry za 
każdy rok ważności 

karty (pierwszej  
i wznowionych) 

 
 

55,- zł 
55,- zł 

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej, uszkodzonej za każdą kartę bez opłat 
4. Wydanie duplikatu karty z PIN-em lub bez PIN-u za każdą kartę 25,- zł 
5. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat 
6. Zastrzeżenie karty --- bez opłat 
7. Opłata za wypłatę gotówki: 

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

2) w kasach banków SGB (1), 
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt.1), 
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2)(1), 
5) w bankomatach za granicą. 

za każdą wypłatę, 
naliczana od 

wypłaconej kwoty, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 
 

3% min.6,- zł 
3% min.6,- zł 
3% min.6,- zł 
3% min.6,- zł 
3% min.7,- zł 

8. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 
9. Wydanie pierwszego numeru PIN --- bez opłat 
10. Wydanie nowego PIN-u za każdy numer 

PIN 
6,- zł 

11. Zmiana limitu kredytowego --- bez prowizji 

12. Minimalna kwota do zapłaty 

naliczana zgodnie z 
regulaminem 

funkcjonowania kart 
kredytowych i umową 

5% min.50,- zł 

13. Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym) lub 
wezwania do zapłaty – w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy 

monit/wezwanie 

6,10 zł 
(koszt listu poleconego 

za potwierdzeniem 
odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych 

Poczta Polska S.A.) 
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde 

zestawienie 
2,- zł 

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

naliczana od kwoty 
transakcji, pobierana 

w dniu rozliczenia 
operacji 

3% 
(dot. kart Visa ) 

 

(1) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 09.11.2015 r. 

 

 

XV. Maestro 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

obowiązująca 

1. Wydanie karty dla: 
1) posiadacza i współposiadacza rachunku 
2) osoby wskazanej 

za każdą kartę 

 
bez opłat 

20,- zł 
2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 20,- zł 
3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi 

rachunku lub osobie wskazanej 
za każdą kartę 15,- zł 

4. Zastrzeżenie karty --- bez opłat 
5. Użytkowanie karty(1), miesięcznie 1,50 zł 
6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,- zł 
7. Opłata za wypłatę gotówki: 

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

2) w kasach banków SGB (2), 
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt.1), 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 
 

bez opłat 
1,50 zł 
1,30 zł 

4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2) (2), 
5) w bankomatach za granicą. 

naliczana od 
wypłaconej kwoty 

3% min.4,50 zł 
3% min.4,50 zł 

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

rozliczenia operacji 
1,50 zł 

9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 
10. Wydanie nowego PIN-u za każdy numer 

PIN 
6,- zł 

11. Zmiana PIN w bankomatach: 
1) banków SGB, 

2) innych, niż wskazane w pkt. 1) 
za każdą zmianę 

 

4,50 zł 
7,- zł 

12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
1) banków SGB, 
2) innych, niż wskazane w pkt. 1) 

za każde 
sprawdzenie 

 

bez opłat 
1,- zł 

13. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 2,- zł 
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde 

zestawienie 
2,- zł 

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

za każdą przesyłkę 45,- zł 

16. Transakcje bezgotówkowe --- bez prowizji 

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

naliczana od kwoty 
transakcji, pobierana  

w dniu rozliczenia 
operacji 

3% 
(dot. Visa Electron) 

 

(1) W przypadku KONTA JUNIOR, KONTA STUDENT, KONTA SENIOR opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty. 
(2) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 09.11.2015 r. 

 

 

XVI. MasterCard Debit 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

obowiązująca 

1. Wydanie karty dla: 
1) posiadacza i współposiadacza rachunku 
2) osoby wskazanej 

za każdą kartę 

 
bez opłat 

20,- zł 
2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 20,- zł 
3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi 

rachunku lub osobie wskazanej 
za każdą kartę bez opłat 

4. Zastrzeżenie karty --- bez opłat 
5. Użytkowanie karty 

(opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) 
miesięcznie 2,- zł 

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,- zł 
7. Opłata za wypłatę gotówki: 

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

2) w kasach banków SGB (1), 
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt.1), 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 
 

bez opłat 
1,50 zł 
1,30 zł 

4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2)(1), 
5) w bankomatach za granicą. 

naliczana od 
wypłaconej kwoty 

3% min.4,50 zł 
3% min.4,50 zł 

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

rozliczenia operacji 

1,50 zł 

9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer 
PIN 

3,50 zł 

10. Wydanie nowego PIN-u za każdy numer 
PIN 

6,- zł 

11. Zmiana PIN w bankomatach: 
1) banków SGB, 
2) innych, niż wskazane w pkt. 1)(2) 

za każdą zmianę 

 

4,50 zł 
7,- zł 

12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
1) banków SGB, 
2) innych, niż wskazane w pkt. 1) 

za każde 
sprawdzenie 

 

bez opłat 
1,- zł 

13. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 2,- zł 
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde 

zestawienie 
2,- zł 

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

za każdą przesyłkę 45,- zł 

16. Transakcje bezgotówkowe --- bez prowizji 
17. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie  transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN --- bez prowizji 

 

(1) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 09.11.2015 r. 

 

 

XVII. MasterCard Debit „młodzieżowa” 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

obowiązująca 

1. Wydanie karty dla: 
1) posiadacza i współposiadacza rachunku 
2) osoby wskazanej 

za każdą kartę 

 
bez opłat 

20,- zł 
2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 20,- zł 
3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi 

rachunku lub osobie wskazanej 
za każdą kartę bez opłat 

4. Zastrzeżenie karty --- bez opłat 
5. Użytkowanie karty 

(opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) 
miesięcznie 2,- zł 

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,- zł 
7. Opłata za wypłatę gotówki: 

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

2) w kasach banków SGB (1), 
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt.1), 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 
 

bez opłat 
1,50 zł 
1,30 zł 

4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2)(1), 
5) w bankomatach za granicą. 

naliczana od 
wypłaconej kwoty 

3% min.4,50 zł 
3% min.4,50 zł 

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

rozliczenia operacji 

1,50 zł 

9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer 
PIN 

3,50 zł 

10. Wydanie nowego PIN-u za każdy numer 
PIN 

6,- zł 

11. Zmiana PIN w bankomatach: 
1) banków SGB, 
2) innych, niż wskazane w pkt. 1)(2) 

za każdą zmianę 

 

4,50 zł 
7,- zł 

12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
1) banków SGB, 
2) innych, niż wskazane w pkt. 1) 

za każde 
sprawdzenie 

 

bez opłat 
1,- zł 

13. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 2,- zł 
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde 

zestawienie 
2,- zł 

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

za każdą przesyłkę 45,- zł 

16. Transakcje bezgotówkowe --- bez prowizji 
17. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie  transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN --- bez prowizji 

 

(1) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 09.11.2015 r. 

 

 
 

XVIII. MASTERCARD „przedpłacona” 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

obowiązująca 

1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 25,- zł 
2. Zasilenie rachunku karty --- bez opłat 
3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty --- 30,- zł 
4. Zastrzeżenie karty --- bez opłat 
5. Użytkowanie karty miesięcznie 1,50 zł 
6. Zmiana PIN w bankomatach: 

1) banków SGB, 
2) innych, niż wskazane w pkt. 1) 

za każdą zmianę 

 

4,50 zł 
7,- zł 

7. Opłata za wypłatę gotówki: 
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków 

spółdzielczych, 
2) w kasach banków SGB (1), 
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt.1), 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 
 

bez opłat 
1,50 zł 
1,30 zł 

4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2)(1), 
5) w bankomatach za granicą. 

naliczana od 
wypłaconej kwoty 

3% min.4,50 zł 
3% min.4,50 zł 

8. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie bez opłat 
9. Transakcje bezgotówkowe --- bez prowizji 

 

(1) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 09.11.2015 r. 

 

 

XIX. MasterCard Standad „charge” 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

obowiązująca 

1. Wydanie karty głównej lub dołączonej dla posiadacza ROR za każdą kartę 75,- zł 
2. Wydanie nowej karty w miejsce: 

1) uszkodzonej, 
2) utraconej 

za każdą kartę 

 
20,- zł 
40,- zł 

3. Wznowienie karty głównej lub dołączonej dla posiadacza ROR za każdą kartę 75,- zł 
4. Zastrzeżenie karty --- bez opłat 
5. Użytkowanie karty miesięcznie 1,50 zł 
6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,- zł 
7. Opłata za wypłatę gotówki: 

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

2) w kasach banków SGB (1), 
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt.1), 
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2) (1), 
5) w bankomatach za granicą. 

za każdą wypłatę, 
naliczana od 

wypłaconej kwoty, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 
 

2% 

2% min.4,50 zł 
3% min.3,50 zł 
3% min.4,50 zł 
3% min.4,50 zł 

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

rozliczenia operacji 

0,60 zł 

9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 
10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,- zł 
11. Zmiana PIN w bankomatach: 

1) banków SGB, 
2) innych, niż wskazane w pkt. 1) 

za każdą zmianę 

 

4,50 zł 
7,- zł 

12. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie bez opłat 
13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 2,- zł 
14. Transakcje bezgotówkowe --- bez opłat 
15. Przekroczenie limitu transakcyjnego naliczana od kwoty 

przekroczenia 
2% kwoty 

przekroczenia 
16. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki: 

1) w kraju, 
2) za granicą 

miesięcznie, naliczana 
od kwoty transakcji 

wykonanych  
w poprzednim cyklu 

rozliczeniowym 

 

1% 
1% 

17. Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu 
rozliczenia, pobierana 
po wpływie środków na 

rachunek 

30,- zł 

18. Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym) lub 
wezwania do zapłaty – w przypadkach określonych w umowie o kartę 

za każdy 
monit/wezwanie 

10,- zł 

 

(1) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 09.11.2015 r. 

 

 

XX. MasterCard Gold „charge” 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

obowiązująca 

1. Wydanie karty głównej lub dołączonej dla posiadacza ROR za każdą kartę 300,- zł 
2. Wydanie nowej karty w miejsce: 

1) uszkodzonej, 
2) utraconej 

za każdą kartę 

 
20,- zł 

200,- zł 
3. Wznowienie karty głównej lub dołączonej dla posiadacza ROR za każdą kartę 300,- zł 
4. Zastrzeżenie karty --- bez opłat 
5. Użytkowanie karty miesięcznie 2,50 zł 
6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,- zł 
7. Opłata za wypłatę gotówki: 

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

2) w kasach banków SGB (1), 
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt.1), 
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2)(1), 
5) w bankomatach za granicą. 

za każdą wypłatę, 
naliczana od 

wypłaconej kwoty, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 
 

2% 

2% min.4,50 zł 
3% min.3,50 zł 
3% min.4,50 zł 
3% min.4,50 zł 

8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 
9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,- zł 
10. Zmiana PIN w bankomatach: 

1) banków SGB, 
2) innych, niż wskazane w pkt. 1) 

za każdą zmianę 

 

4,50 zł 
7,- zł 

11. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie bez opłat 
12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 2,- zł 
13. Transakcje bezgotówkowe --- bez opłat 
14. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki: 

1) w kraju, 
2) za granicą 

miesięcznie, naliczana 
od kwoty transakcji 

wykonanych w 
poprzednim cyklu 
rozliczeniowym 

 

1% 
1% 

15. Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym) lub 
wezwania do zapłaty – w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy 

monit/wezwanie 

6,10 zł 
(koszt listu poleconego 

za potwierdzeniem 
odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych 

Poczta Polska S.A.) 
16. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju 

za każdą kartę 

równowartość  
150 USD (2) plus 

koszty operacyjne 
MasterCard 

17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju 

za każdą wypłatę 

równowartość  
95 USD (2) plus 

koszty operacyjne 
MasterCard 

 

(1) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
 (2) Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności. 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 09.11.2015 r. 

 

 

XXI. MasterCard (Karta kredytowa) 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

obowiązująca 

1. Wydanie karty: 
1) głównej 

2) dołączonej 
za każdą kartę 

 
bez opłat 
bez opłat 

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

1) głównej, 

2) dołączonej 

rocznie, z góry za 
każdy rok ważności 

karty (pierwszej  
i wznowionych) 

 
 

55,- zł 
55,- zł 

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej, uszkodzonej za każdą kartę bez opłat 
4. Wydanie duplikatu karty z PIN-em lub bez PIN-u za każdą kartę 25,- zł 
5. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat 

6. Zastrzeżenie karty --- bez opłat 
7. Opłata za wypłatę gotówki: 

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

2) w kasach banków SGB (1), 
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt.1), 
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2)(1), 
5) w bankomatach za granicą. 

za każdą wypłatę, 
naliczana od 

wypłaconej kwoty, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 
 

3% min.6,- zł 
3% min.6,- zł 
3% min.6,- zł 
3% min.6,- zł 
3% min.7,- zł 

8. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 
9. Wydanie pierwszego numeru PIN --- bez opłat 
10. Wydanie nowego PIN-u za każdy numer 

PIN 
6,- zł 

11. Zmiana limitu kredytowego --- bez prowizji 

12. Minimalna kwota do zapłaty 

naliczana zgodnie z 
regulaminem 

funkcjonowania kart 
kredytowych i umową 

5% min.50,- zł 

13. Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym) lub 
wezwania do zapłaty – w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy 

monit/wezwanie 

6,10 zł 
(koszt listu poleconego 

za potwierdzeniem 
odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych 

Poczta Polska S.A.) 
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde 

zestawienie 
2,- zł 

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

naliczana od kwoty 
transakcji, pobierana 

w dniu rozliczenia 
operacji 

3% 
(dot. kart Visa ) 

 

(1) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 09.11.2015 r. 

 

 

XXII. MasterCard Gold (Karta kredytowa) 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

obowiązująca 

1. Wydanie karty: 
1) głównej 

2) dołączonej 
za każdą kartę 

 
bez opłat 
bez opłat 

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

1) głównej, 

2) dołączonej 

rocznie, z góry za 
każdy rok ważności 

karty (pierwszej  
i wznowionych) 

 
 

bez opłat  
bez opłat 

3. Opłata roczna za kartę 

z dołu, po każdym 
roku ważności karty 

(pierwszej i 
wznowionych), 

naliczana za każdą 
kartę  

150,00 zł(2) 

4. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 25,- zł 
5. Wydanie duplikatu karty z PIN-em lub bez PIN-u za każdą kartę 25,- zł 
6. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat 
7. Zastrzeżenie karty --- bez opłat 
8. Opłata za wypłatę gotówki: 

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

2) w kasach banków SGB (1), 
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt.1), 
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2)(1), 
5) w bankomatach za granicą. 

za każdą wypłatę, 
naliczana od 

wypłaconej kwoty, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 
 

3% min.6,- zł 
3% min.6,- zł 
3% min.6,- zł 
3% min.6,- zł 
3% min.7,- zł 

9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 
10. Wydanie pierwszego numeru PIN --- bez opłat 
11. Wydanie nowego PIN-u za każdy numer PIN bez opłat 
12. Zmiana limitu kredytowego --- bez opłat 
13. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z 

regulaminem 
funkcjonowania kart 

kredytowych i umową 

5% min.50,- zł 

14. Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym) lub 
wezwania do zapłaty – w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy 

monit/wezwanie 

6,10 zł 
(koszt listu poleconego 

za potwierdzeniem 
odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych 

Poczta Polska S.A.) 
15. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde 

zestawienie 
2,- zł 

16. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę równowartość  
148 EUR (3)  

17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę równowartość  
95 EUR (3) 

 

(1) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
(2) Opłata niepobierana w przypadku wykonania w ciągu roku transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 24 tys.zł. 
(3) Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności. 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 01.12.2018 r. 

 

 
 

XXIII. Kredyty, pożyczki pieniężne i debety Stawka obowiązująca 

1.  Prowizja od udzielonych kredytów i pożyczek 
(za udzielenie) 

0,25% - 9,00% 
min. 35,00 zł 

2.  Prowizja przygotowawcza od kredytów konsumenckich -  
(za udzielenie / automatyczne odnowienie) 

0,25% - 9,00% 
min. 35,00 zł 

3.  Debet akceptowany: 

a) przyznanie (opłata jednorazowa) 4% min. 25,00 zł 

b) przywrócenie (opłata pobierana za każde przywrócenie debetu) 1% min. 10,00 zł 

c) zmiana wysokości (opłata pobierana za każdą zmianę wysokości debetu) 2% min. 25,00 zł 

4.  Prowizja za ocenę zdolności kredytowej na wniosek klienta  
(od kwoty kredytu zawartej w treści oceny) 

 
0,10% min. 50,00 zł  

5.  Prowizja za wystawienie promesy kredytowej na wniosek klienta 
(od kwoty kredytu zawartej w treści promesy) 

 
0,10% min. 50,00 zł  

6.  Polecenie przelewu na rachunek w innym banku z tytułu wypłaty kredytu bez opłat 

7.  Wprowadzenie zlecenia stałego dotyczącego spłaty kredytu  
(opłata jednorazowa pobierana w  dniu wprowadzania zlecenia) 

 
2,50 zł  

8.  Opłata za czynności związane z decyzją w sprawie prolongaty, rekonstrukcji kredytu, zmian 
zabezpieczenia w umowach kredytowych itp., (na wniosek Klienta) 
(od kwoty kredytu podlegającej decyzji) 

 
0,25%   

min. 50,00 zł max. 1000,00 zł 

9.  Opłata za wydanie odpisu umowy kredytowej  50,00 zł 

10.  Opłata za sporządzenie dodatkowego harmonogramu spłat (na wniosek Klienta) 

a) kredyty udzielone od 22 lipca 2017 r.  bez opłat 

b) kredyty udzielone do 21 lipca 2017 r. na kwotę do wysokości 255 550,00 zł, z wyłączeniem 
kredytów zabezpieczonych  hipotecznie bez opłat 

c) kredyty inne, niż wskazane w pkt. a) oraz b)  25,00 zł 

11.  Opłata za wydanie zaświadczenia, informacji itp. (na wniosek klienta)  

a) informacje podstawowe: numer rachunku kredytowego, kwota kredytu, termin spłaty 50,00 zł 

b) informacje rozszerzone: informacje z pkt.a), zabezpieczenie, terminowość spłat, itp. 100,00 zł 

12.  Opłata za obsługę weksli: za przedstawienie weksli do zapłaty, inkaso weksli , za zgłoszenie weksla 
do protestu, itp. (za każdą czynność) 

 
50,00 zł 

13.  Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki/inne 
(dot. zaległości kredytowych w spłacie odsetek i rat kredytowych, debetów itp., wobec kredytobiorcy i poręczycieli): 

a) kredyty/pożyczki/debety udzielone do dnia 11 marca 2016 r. 7,80 zł 
(koszt listu poleconego za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
wg Cennika Usług Pocztowych 

Poczta Polska S.A.) 

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

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

bez opłat 
d) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, udzielone po 11 
marca 2016 r. 

14.  Za wysłanie wezwania do zapłaty, w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki/inne 
(dot. zaległości kredytowych w spłacie odsetek i rat kredytowych, debetów itp., wobec kredytobiorcy i poręczycieli): 

a) kredyty/pożyczki/debety udzielone do dnia 11 marca 2016 r. 7,80 zł 
(koszt listu poleconego za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
wg Cennika Usług Pocztowych 

Poczta Polska S.A.) 

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

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

bez opłat 
d) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, udzielone po 11 
marca 2016 r. 

15.  Opłata za inne czynności zlecane przez klienta związane z obsługą kredytu,  
a nie wymienione w taryfie  

 
min. 50,00 zł max. 500,00 zł 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 01.02.2015 r. 

 

 

 

XXIV. ZLECENIA W SYSTEMIE SORBNET 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

Realizacja zleceń w systemie SORBNET: za każde zlecenie 25,- zł 
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  TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 
obowiązuje od dnia 17.10.2016 r. 

 

 

 

XXV. POZOSTAŁE OPERACJE I USŁUGI 
BANKOWE 

Tryb  
pobierania opłaty 

Stawka obowiązująca 

1. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WRZUTNIĄ NOCNĄ: 

- za wydanie portfela, worka do monet, klucza do wrzutni 

za każdy portfel /worek 
/klucz do wrzutni stawka z 

taryfy lub wielokrotność 
odpowiednio do kosztu 
wytworzenia /zakupu  

25,- zł 

- za korzystanie z wrzutni nocnej miesięcznie bez opłat 

2. ZA PRZYGOTOWANIE, SPORZĄDZENIE I PRZEKAZANIE INFORMACJI 
STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ BANKOWĄ BANKOM LUB INNYM 
OSOBOM, Z WYŁĄCZENIEM ORGANÓW PAŃSTWA, uprawnionym na 
podstawie art.105 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 
(Dz.U. 140 poz.939). Opłata jest pobierana za informacje o wszystkich 
zobowiązaniach danego klienta wobec banku oraz o wszystkich rachunkach 
bankowych danego klienta, niezależnie od ich liczby. 
UWAGA: Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od 
Banków na zasadach wzajemności. 

za każdą informację 
stawka z taryfy lub 

wielokrotność odpowiednio 
do stopnia skomplikowania 

i zakresu informacji 

100,- zł 

3. Opłata za informację zbiorczą udostępnianą osobie fizycznej będącej 
posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do 
spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu 
art. 1052 k.c. 

za każdą zbiorczą 
informację 

15,-zł 

 


