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DZIAł, I. PosTANowIENIA oGÓLNE

l ' BaŃ Spółdzielczy rv Szubinie zwany dalej Bankiem pobiera plorvi7.je i opłaty za czynności i usłLLgi

bankowe dla klientów ildywidualnych orrrz instytucjona]nych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat
za czynności i usługi bankowe śu.iadc7one w B,alucie kmjowej' 7-1ł'aną da]ej taryfą'
2' Pojęcia stosowane w taryfic oznaczają:

1) elektroniczny kanał dos1ępu - sposób konunikacji posiadacza racbunku z Bankiem lub Banku z
posiadaczem na odleglość, za pośrednictwem sieci teleinfomatycznej lub urządzeń
elektronicmycb' obejmujący \ł' szczególnoścj sc'wis internetow} (kanał WWW) iScrwis SMS,
2) pakict taryfowy - zdelrniowanc w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klienlów.
]) sGB (spóldzielcza Grupa Banl(owa) - ]łzeszenie' którc tworzą sGB-Banl( S.A' oraz banki
spóldzielc,łc. klorc zarłiul5 ,, nim umow1 lrrcszenia.

'1) śIoclek identyfikacii elektronicznej ' zabezpieczenie, ptzy uŹyciu którcgo Bank uniemoż]iwia
dn\lęp Jo.)"temu oŚobonl nierlprcu nionym'

3' Pro\łizje i opłaty ustalane są w złolych.
4' Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowiz'ji lub oplaty wynika co
imego.
5. Wszelkie prowizje i opłaty b:rnłowe pokrywa zlcccniodawca operacji ba|kolvej, o ilo strony nie ustaliły
inaczej.
6' Plowizje i opłaty pobielane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta
dyspozycji lLń poprzez przyjęcie rłpłaty gotówkowej albo bczgotówkowej'
7. Prowizie i opłaty za czynności i ttsługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyozą; w
uzasadnjonych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachurku
klicnta' zgodnie Z dyspozycją klienta'
8' ProwiŻje i opłaty pobierane są zgodnie z trybcm określonym w poszczególnyclr lozdziałach:

1) liczwłocznie, w dniu złożcnia albo wykonania dyspozyc.ji'
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazirnych w talyfie lrrb umor'vach zawaflych pomiędzy klicntcm a
Bankieir-

9' W przypadku klienlów indywidualnych oplaty niesięczne nie są pobierane w miesiąctL rozpocZęcjc
korzystania z uslrrgi świadczonej przez BaŃ oraz w miesiącu zakończenia.
10' opłaty .oczne pobrane z góry od klientów ind1'widualnych są Zwracale w części za niewykorzystany
okes' jeŹcli klient zrezygnował z uslugi przed uplywem roku od pobranja opłaty.
11. Klicnci mogą wybraó dowolny pakiet taryfowy.
12. Z pakietll "Kooto za Złotówkę'' mogą skorzystaó k]jenci indywidualni' któży nie posiadaią rachunku
oszczędnoścjowo ' roz]iczeniowego w Banku i nie posiadali rachuŃu w Banku ocl l'01.2017 r'
13. Z chwilą wypowiedzenia umowy przez Bank, Ża okes tlwania $Ypowiedzenia nie nalicza się opłaty za
prowadzenie rachunku.
14. Prowizii od wpłat nie pobiertr się w przypadku wpłat na poczet spłat ked}'tów udzielonych przez BS'
15. Przcsłanki i tf'b zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania
poszczególnych usług bankowych znajdrrjących się w ofcrcie Banku.

"'l \full[
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II. Rachunek osz nościowo rozliczeniowv ROR
Lp. wyszczególnienie czynności Starvkr o

R :)R
Strndard Pakiet EIncryt Młodzi€żolły

1 otwarcie rirchlu]ku płatniczego bez oDlat bez oDlct bez opłat bez oolat
2 Prowadzcnic rachunku płatniozego

- opłata miesiQczna

'7 
'00 

zł ] 5,00 z'ł 1 ,00 zł bcz opłat

3 WDłatv na rachunek płatnic7rr' bez oDlat beŻ oDłat bez oplat bez opłat
1. w\płaty Z rachunku płatnicze{jo bez opłat bez oDłat bez opłat bez opłat
5. Polecenie Drze]ewo: - za każdY przeli-w

. na rachuŃi prowadzone przez BS bez.'ptat I0 
'00 

zł bez oplat bez oplat
. na rachunki prowadzone przez inne baŃi 1 ,20 z'ł l0'00 zł 0,50 zł l,00 zł
. reaLizo\Ąone \Ą sl stcmie Express E]irir '7,o0 7ł 7,00 zł '1,00 zl 7,00 z,l

6. Udzielanie telelbnicznej informacii o stanie konta
na hasło opł. m-czna

5,00 zl nie dotyczy bez opłat 5,00 zł

7. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia
do1vcŻącego Dosiadaneso rachunku

50,00 zł 50'00 zł 50,00 Żł 50'00 zł

8. Sporządzcnic odpisu:*
rmowv rachunkrr 10,00 zl 10'00 zł 10,00 z1 l0,00 zł
wyciąsu z nchunku 5,00 zl 5,00 zl 5'00 zł 5,00 zt

. iedneso dowodu do wvciasu 2,OU zl 2,00 z) ),t)0 zl 2,00 z,l

. iednepo dowodu wpłatv ),00 zl 2.00 zł )-00 zI 2.00 zł

. ohrotriw na rachunku
- za każdY rozpoczęty miesiąc

] 0,00 zł 10'00 zł l0,00 zł l0,00 zł

9. Realizacja zlecenia stalego od kazdej operacji
dodatkowa opłata do opłaty za polcccnic
przelewu

2,0() zl nie dotyczy bez oplat 2,00 z,l

10. Usłusa SMs - opłata miesięczna 3,00 zł 3.00 zł ],00 zł 3,00 zl
lt. Wysłanie wyciagów do klienta:

. mresręczny bez oDlat bcz oolat beŻ opła1 bez oDłat

. !]nv nlu mleslęcznY:
- Listem zrły(lym ].00 zł 3_00 zł 3.00 zl 3.00 zł
- listem poleconYo 6,00 zl 6,00 zl Ó,00 z1 6,00 Ż1

* Za kaŻdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej, opłat nie pobiera
się w przypadku gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub plokuratury, dla potrzeb spraw karnych,
karno-skarbowych, alimentów lub rcnty mającej charakter alimentów.

Elektronicznv kanal dosteDu do RORektronrczn a os o
Lp. wYszczególnienie czynności stawka obowiązuiącr

t. DostęD do konta przez Internet _ opłata m-czna bez opłat beŻ oDłat bez opłat bez oDłat
2. Polecenie przelewu: - za kaŹdY pżelew

. na rachuŃi prcwadzonc przez Bs 1,00 zt bez opłat bez oplat bez oplaL

. na rrcllunkiprouadzone rł innlch banlach 1'00 zł bez opLat bcz oplat bez oplat

. rca]izowane rł systemie Express Elixir 5'00 zł 5'00 zł 5.00 zł 5.00 zł
Wvkonanie ns wnioseL Klientar
. nadrnie nowelo odl\ orlcnie idenl\ fikalord TD l0.00 zł 10.00 zl 10.00 zł 10.00 zł
. odblokowanic serrł isu intemetowe:]o 5'00 zł 5'00 zł 5,00 zł 5.00 zł
. zablokowanie serwisu intenctowcgo 5,00 zI 5,00 zł 5,00 a 5 

'00 
zł

. zmiany pakjctu usług (zami:ura środków
identyfikacji elektronicznej, zmiana ]initów do
rachunku)

5'00 Żt 5,00 Ż1 5.00 z-ł 5,U0 zt



Kn Płatnicze do R()R (dehetowe
Lp. wyszczególnienie czynności s ari'ka oborviązu ilca

B€z funkcii
zbliżeniolłej "

Z fun kcią

I W\ danie kiń\ dlu:
o posiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez oplrt
o wspólposiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłirt
. osoby wskazanci 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zI

). Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub
utaconei

20,00 zI 20,00 z) 20.00 7,1

3 Wznor'vienie, wydanie kolejnej kirrty płatniczej
posiadaczowi, współposiadaczowi rachuŃu lub
osobie wskazancj

20 
'00 

zł 20,00 z) 20,00 zł

Zastrzeżenie kańv bez opłal bez opłat bez opłat
5. ljzlłkorłanie [-crl y bez oplal bez opłat bez opłat
6 Zrniina piramctrów 5,00 zł 5.00 Żł 5,00 zł
1. opłata za wypłatę gotówki: - naliczana od

\\)pl.lcunej k\\o(}. pobiemna w dniu loZIic,/śni9
operacii
J) w brrnkomatach biurków SGB oraz BPS S.A' i
zrzeszonYch baŃóW spółdŻielcZych.

bez opłat bez opłat bez opłat

2) rv kasach banków SGB, 1 ,50 z1 1,50 zł 1,50 zł
_}; rł brnJ.umlrtat'h lnrr]ch. niŻ rłtkezane rr pki l. 1,-l o zl I,30 zł ).o1, nt n.5,00 zł
4) w kasach innych banków, niŻ lł'skazanc rł'pkt 2, 3lo min. 1,50 zl ]% rnin' 4'50 Żł 2%o mirl. 4 

'50 
zł

5) w bankomatach za qranica. 3% min. 4,50 zl ]% nrin.4,50 z'ł 3% min' l0'00 zł
8. wypłata gotówkj w ramach usługi cash back -

za kaud4 w]plalę, n,'hiśrand \\ ,lnirl rozli.u<nia
operacii

0,60 zI 0,60 z'ł bez opłat

9. Zapltanic o saldo w bankomatach:
- Za k'Żde sDrawdŻenie

l) bLrnkótł SCB. beŻ opłat bez oplat bcz oplat
2) w bankomatach banków obcYch' ],00 zł 1 '0o zł l _00 zł

10. Przcsłanie do klienta nun'reru PIN:
1) ooczta. 4 

'00 
zł 4 

'00 
zł 4,00 7:)

2) Doprzez SMS ),00 zl 2,00 zł 2,00 zl
]l Zmiana numcru PIN:

za kaŹdą zminnę, pobierana w dniu rozliozenia
oDeracii
]) w bcŃomatacll sGB 4,50 zł 1,50 zl 3,50 zl
2) w b3nkom3tJch bankórr obcych 7 -00 zI 1 ,o0 zł '7 ,00 7)

12. \Ą ldanie norłeco numcru PIN 10.00 zl 10.00 zł l0'00 zł
IL Zestawienie transakcii przesylanycb do klienta

_ oplata nliesięczna
3,00 z'ł 1,00 zl 3,00 zł

lĄ' PŻesłanie ponownego Żeslawienia hansakcii na
żYczenic klicnta - za każde przeslane zestawienie

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zl

t5. Irarrsaleie bezcotU\ĄLowe bez opłat bśZ L'Dłat hez onlut
16. opłata 7a przcwalutowanic i rozliczcnic transakcji

dokonulei rv wa]ucie inrei niż PLN
b(rz opłat bcz opłat 3%

* Plodukt wycofany z otbńy Banku



II. 2. Rachunek oszczęd nościowo_rozliczeniowY - ,,Konto Za Złotów
wyszcz€gólnicnie c7-ynności Stawkn

oborviazuiaca
1 Ohrarcie ROR bez oplat
Ż. Prowadzenie rachuŃlL płatnic7cso opl.lta mie5ięc7r\a 1.00 7-ł

3. Wpłaty na RoR bez oDłat

1. wYpłatY z RoR bez opłat
5. Polecenie przelewur _ za każcly przelew

. na rachunki prowadzone w bankach SGB bez opLrt

. na r.'t'-tlnliIlron.J,.n|'c rł hanLlcll ir'']''h l'ż h''nki ś(;ll 5,00 zl

. Iea]iŻowane w svstenic Express Elixir 7 -00 zI
6. I Ll,/ielanie telelonic/llci inlormacii o stirnie konla na llaŚlo npl'll'l nl'c''ęiu l : 5.00 zl
'7. Wvdanie na rł'niosek k]ienla zaśrviadczenia dotYczącego posiadaneEo rachuŃu 50.00 Żł

8. SDorzadzenie odDisu:**
. urnowy racbrLnkrL 10,00 zl
. wyciagu z rachunku 5,00 zl
. iedneoo dowodu do wvciapu 2,00 z,l

. iedneeo dowodu \łołatv 2-00 zł
obrotów na lachunku - za każdy ro7l]oczętY miesiąc l0.00 zł

9. Realizacja zlccenia sta}ego od kazdej opemcji dodatkowa opłata do opłaty za
polecenie przelewu

na rachunki plowadzone w banłaoh SGB bez oDłat
. na rachunki ororvadzone w bankach inovci niz banki SGB 1.50 Żł

10. ljsluea SMS - opłata miesięcZna 3'00 zł
ll Sporzadzenie i rwsła'lie wyciągu ban]<owego

eŻeli klient kożysta z clektronioznego kanałLl dostęplt 3,00 zł
eżeli k]ient nie korzysta z eleklronicznego ka ału dostępu bez opłat

* oferta dla klientów któz.y nie posiadają rachunłu oszczędnościowo roz1iczcniowego w banku i nie
posiadali ww. rachuoku w banku od 01.01.2017 roku.

**Za każdy poprzedni rok opłatę pod\1Tższa się odpowiednio o połolvę stawki podstawowej' opłat nie
pobiera się w przypadku gdy odpis sporządzany jesl na zlecenie sądu lub plokuratury' dla potrzeb spraw
kamych, kamo-skarbowych, alimentów lub renty mającoj charakter alimentów.

Elekt ronicznv kanal dosteDu do -- Konta za z|otów
wyszczcgólnienie czynności Stawka

obowiazuiaca
l. Dostqp do konti przez Inlemet _ oplata miesięcŻna bez oplcL
2. Po]ecenie DrZele\łu: - za każLly plze]ew

. na lachuŃi plowadzone przez BS bez L'Dłat

. nr rachunli prowadzone w irmych bankcch 0.50 zł

.IediZo\Ąane w systemic Express E]j\ir 5,00 zł
3. wvkonanie na wnioŚek Klicnta:

. nadanic norłcgo uJtrłorzenię idenlVllkaIo13 ID l0.00 zł

. odblokowanie ŚerlviŚu ntemotowego 5'00 zł

. zablokorł'anie serrlisu ntcmcto$cAo 5,00 zł

. zmiany pakietu usłlLg (zamiana środków identyfikacji elektronioznej,
7miana limiiólł' do rachunku)

5,00 zł

L.,,t



Karta Dla(ni(za Ma\ler('ard Zbliżenio\Ąa do '.Konta za Zlotów
wYszczególnienie c7łnności Stalvka

obowiazuiaca
1 Wydanie kańy dla:

o posiadacza rachunku bez opłat
. $spólposiiJacza rachlu1ktl bez opłŻrt

. osoby wskazanei 20,00 zl
2 wydanie nowei kańy w miejsce uszkodzonei ]ub utraconei 20.00 zl

Wznowienie, wydanie ko]cjnej karty płatniczcj posiadaczowi'
współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanei

20,00 zł

4. Zastrzezenic karty bez o]]łat
5. Użl1ko\łJniś kcńy bez opłat
6. Zmiana paaametlów 5,00 zł
'7. opłata za wypłatę gotóWki: - nalicza[a od wypłaconej kwoty'

pobierana lv dniu rozliczenia operacii
1) w bankomatach baŃów SGB oraz BPs S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych'

bez opłat

2) w kasach baŃólv SCB, 1,50 zl
3) w bankomatach innych, njŹ \ł'skazane w pkt 1, 3,00 zł
4) w kasach innych banków' niż wskazane w pkt 2, 3% min.4,50 zł

5) w bankomatach Za gnlnicą' bez opła1

8. w}płata gotówki \'ramach usługi cash back - za kazdą wypłatę' pobier.ma
w dniu rozliczen;a opcmcii

bez oplat

9. Zap),tanie o saldo w balkomatach: - Ża kaŻde sprawdzenie

l) banlów SCB' 1,00 zł
2) w baŃomatach banków obcvch. ) ,50 zł

10. Pżesłanie do klienta numeru PIN
1) Docztą. 4.00 z)
2) poprzcz SMS 2,00 

^t1 Zmiana numeru PIN: za kaŻdą zmianę, pobierana
w dniu rozliczenia opcracii

l) w baŃomitcch SGB 4,50 z,l

2') w bankom3t3ch bankórł obc1ch '7,00 zl
1) Wydanie nowe[o numeru PIN 10.00 zl
13. ,/csrrwienie rrrnqakcii przeslhn5ch do klienra - uplxlc miesiqczna 3,00 zł za m-c
14. Przesłanie ponownego zostawionja transakcj j na życzenie klienta - za każde

przesłale zestawicnie
5,00 zł

15 TIansakci e bezgotówkowe bez opła1

16. opłata za przewalutowanie i rozlicŻenie t.ansakcji dokontrnej w walucie innej
njż PLN

bez opłat



Il. 3. Podstawowy rachunek płatniczy
Lp. Wvszczególnienie czynności stawka ob€cna

1 Otr'varcie rachunku bęz oDl.lt
2. Proł'adzenie rachunku płatniczego opłata miesięczna bcz opł.rt

3. wpłatY na rachunek bez oDłat

4. Wvplaty z rachunku bez oDłat

5. Pnlccenie przelewu: 'oplata za każdy p.Ze]ew
. nir rachuŃi prowadzo1'lc pfzez Bs bcz onlat
. nit lachunki prclvadzonc pvcŻ il1ne batnki 5 p.zelcwów w

|]lesiącu bez
op1at. Ża pozostałe

| .20 zI
. ręalilouane rł syŚlemie txpreŚs rli\:r '7 ,00 zl

6 Udzielanie telefonicznej in1bonacji o stanie konta na hasło - oplata miesięczna 5,00 zl
'7. Wvdanie ną wniosek klienta zaświadczenia dotYczącego posiadanego rachunku 50'00 zł
8. Sporządzenie odpisu:*

. umowv rachunku 10,00 zł

. wYciąsu z lachru]ku 5,00 zt

. iednepo dowodu clo wvciacu ),00 z\

. iedneso dowodu wDłatv 2.00 zl

. obrotów na lachDnkD za każdv rozpoczęty miesiac 10'00 zł
9. Realizacja zlecenia stałcgo od kazdej operacji dodatkowa opłata do opłaty za

polecenie przelewu
2,00 zł

r0. I]słusa SMS - oplata miesięczna 3.00 zl
. Wysłanie wYciągów do klienta:

ln1ljsIęcznY bez opłat
]nny nlz mlesręczny

listem zw}kł}m 3,00 zl
- listem polcuontm 6,00 zł

* Za każdy poprzednj rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stąwki podstawowej, opłat nie
pobiera się w przypadku gdy odpis sporządzanyjest na zleconje sądu lub prokuratury, dla potrzeb spraw
kamych, karno-skarbowych. alimentów lub lenty mającej charakter a]imentów.

Elektroniczny kanal dostcDu do Dodstawow€so rachunku Dlatnicze
Lp. wyszczególnienie cŻynności Sławka obowiązująca

1. Dostęp do konta pŻez Internet - op]9ta miesięczna 0'00 zł
2. Polecenie przelewu:

5 przelewów miesięcznie - bez opłat, pozostałę:
na rachuŃi prowadzone przez BS 1,00 zl
na rachunki prowadzone w innych barkach 1,00 zt

. rcalizorane w systemie Erpress Elixir 5.00 zl
3. Wvkonanie na wniosek Klienla:

. ncrlonie norłego odluor/cnic idenl\ ljlalora TD l0.00 zł

. odblokowanic scrwisu internśto\ĄśAo 5,00 zł

. zablokowanie serwisu intemetowego 5,00 Żt

. Zmiany pakietu usług (zamiana środków identyiikacji elektronicznej'
zmiana limitów do rachunl<u)

5,00 zł



Karty platnicze MasterCard zbliżeniowa iVisa zbliżeniowa do podstawo\Yego rachunku
łatnintczcpo

Lp. wvszczególnienie c7łnności stawka obowi4zuiącł
I Wydanic kafty dla:

Dosia.hcza rlchunku bez opłat
lspółposiuducza rachun]'u bcz oplct
osobv $'skazanei 20'00 zł

) Wydanie nowei karty w miejsce usŻkoclzonej lub utraconei 20,00 zl
3 Wznowienie, wydalie kolcjnej kań płatniczcj posiadaczowi'

wspólposiadaczowi rachunłu lrLb osobie rł'skazarrei
20,00 zl

1. Zastrzeżenie kaltv bez oLrłat
5. UŻYLkowanie klfiy bez ophrl
6. Żmiana plrametrów 5,00 z)
1. opłala Za wypłatę gotówki: - naliczana od wypłaconei kwoly'

pobierana w dniu rozliczenia operacji
1) w barrkomatrch balków SGB oraz BPS s.A. i zrzeszonych banków

Spółdzielczych,
bcz oplat

2) w kasach banków SGB, bez opłat
3) w bankonatach innych' niŻ wskazane w pkt 1 5 wypłat w miesiącu bez

oplat) Za pozostałe
1'30 zł

4) lv kasach innvch baŃów. niż wskazane w Dkt 2 hez oplot
5) w bankomatach 7ą glanicq. nie dolyczy

8. W}płata gotórvki w ramach rrsługi cash back - za kźźdą \łypłatę,
Dobierana w dniu rozliczenia operacii

bcz opłat

9. Zap).tanie o salclo w bankomatach: - za każde sprawdzenie
l) banków SGB. 1,00 zl
2) inrrvch. niŹ wskazane w pkt 1 1.50 21

10. Przcsłanie do klienta nrlmeru PTN:

1) pocztą 4'o0 zł
2) poprzez SMS 2,00 zl

1l Zmiana numeru PIN: Ża każdą Zmianę, pobierana
w dniu rozliczenia operacii

l) rv bankomacic slocl SGB ],50 zł
2') rv hanłomatach obcych 7 

'00 
zł

t2. Wydanie nowego numeru PIN 10.00 zł
13. Zestawjenie transakcii przesyłanych do klienta - opłata miesięczna 2.'58 zł
14. PrzcsliLnie n,'n,'rłnrL1rr,,e.tarłienir rrcnc cii nJ ż\c/śniś kliśnla 2,58 zł
l5 Trcnsakcie bez[otówkowe bez opłat

t0



II. ,ł. Rąchunek oszczędnościowy

Lp. wyszczególnicnic czynności
Stawka

oboviązuiąca
l otwarcie rachunku oszczednościowcpo bez oplat
2. Prorł rJzenic rlchullku oszczcdnościuwtl oplata nlicsięczna bez oDlat

3. wplat\ nil rachtmek oszcZędnoścjowry bez opłat
4. wyplatY z rachunku oszcz9dnościorłego:

. Djcrwsza wYr}łata* z rachunku oszczędnościowego w danYm miesiącu bez opłat

. druqrr i koleine wvołatv* 7 rachunku oszczędnościoweso W danYm rniesiącrt 10,00 z.ł

5. Udziclanie telefonicznei inLrmacji o stanie kollta na basło - opłata miesięlzna 5.00 zl
6. Wydanie Zaświadczenia na wniosek kJicnta o posiadaniu Iachunl(u osŻczędnościowego'

jego r.lYsokości oraz o uYsokości dopisanych odsetek
50,00 Ż1

7. Sporządzenie odpisu:++

t rrmowv rachrrnku 10'00 zł

' wyciągu z rachunku 5,00 21

jednego clowoclu do wyciągu 5'00 zł

' iednego dowodu wpłaty 5.00 zł

' obrotów na nchunku - za każdy rozpoczęty miesiąc l0,00 zł

* wypłata z rachunku oszczędnościowego lozrunjanajestjako wyplata:
- gotówko\ł'a realizowana w jednostce organizacyjnej Banku
- bezgotółtowa -polecenicm przeler.vu (Elixir i Express Elixir) rcalizowanym wjednostce

orgaDizacyjnej Bar*u

x* Za kaŻdy popŹedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowe.j, opłat nie
pobiera się w przypadku gdy odpis sporządz:nyjest na zlecenie sądu lub prokuratury, dla potrzeb spraw
kamych, karno-skarbowych' alimentórv lub lenty mającoj charakter alimentów.

II. 5' Wkłady oszczędnościowe:
'terminowe

tne na każde ż a'viŚta
Lp. wyszczególnienie czynności Stawka

obowiazuiaca
1 Otwarcie rachturku wkładów oszczędnościowych terminowych i płatnych na

każde żądanie
bez opłat

2. Plowadzenie rachunku wkładów oszczędnościowych tormjnowych i płatnych na
każde żadanie

bez opłat

3. wpłaty i qpłaty na Iachunki wkładów oszczędnościowych tetminowych r
płatnYch na każde żądanie

bez opłat

4. Wydanie zaświadczenia Da wniosek klięnta o posiadaniu wkładu
L'sŻc./ędnoŚcio!\ cgo oraz jeg.l rł1sokości

50'00 Żł

5 Obsluta ksiazeczek oszczcdnosciowrych:
. przyięcie zgioszenia o 10,00 zł

. \łystarvienie nowei ksi7eczki w miejscc utraconej lub zniszczonej 5'00 zł

. umoŹe nil: utraconeI książeczki 5,00 zł

. plzcpisanie książeczkiw zwi4zku zptzelewem praw /cesia/ 10,00 zl

' za likwidację książeczki l,00 zł
*Produkt $Tcofany z ol'eńy

11 (';', 
słl/]



ll. ó. Kred\|v i poż\czki dlc klientólt ind}.Widualnvch
Lp. wyszczególnienie czynności Stawka

I Prowizia DżYgotowalycza łr! ]czana od kwo$ udzie]oneEo kle.lYtu/pozYczk]/i

. lreJl ty udnawiclne rł R(lR do l%

. poŹyczki hipoteozne do 5%

. lrcd\.r\ lonsurrerclie uabezpiecznnc hinorccznic do 5%

. kredvtv mieszkaniowe d,o 2"/.

. kred\.tv Eotówkowc do 12 miesiecv do 4%

. krcd''tv sotówkowe Dowvżei 12 niesięcv do 5Yo

. lue,.lr tr no zaktlp i monl,1ż kolcllorow \lonecznfch do l%

. krcdlll na realiuacię nrucrl<iśwzi9ć t<rmomodęrni.,ac}in\ch i rcmontorłrych do 3ol"

Prowizia za odnorvienie kredvtu w ROR iia]lcańa od trvolv ud/ekJndso k*Ltvlu/ do 17o

2. Prowizia za zrłiekszenie limitu kredvtu w RoR łla]ic''ńa od k*.l' ,*iets7onja kredll'l/ do Ir/Ó

Za prolongatc sDlaty krcdytu/nożyczki l'olicana od kwoĘ plolonBovanc/ od 0.50%
4. Z^ foŻpatrzenie wniosku o przejęcie dlużnika |ub przystąpienic do długu

osobY trzeciei /nalicznaod kNort dluld
od 0,50%

5. Za zmianę warunków umowy kredytorvej/pozyczki' z wyjątkiem prolong|ty
i podwyższenia kwoty kredyłu/połczki /nd]ic,ana od kwoty kred)'lu/Poło7ki pozostalej do

od 0,20Yo

6 Za podwyższenie krvoty kredytu/pożYczki łla]lc1xńr od krvol} llvjęks/ania/ ocl2Yo
'7. Za wvdanie Dromesv krcdYtowei 70,00 zl
8. Za wydanie opinii baDkorvej/zaświadczenia o łvyśokości zadlużcnia

wniosek Klienta
na 50'00 zł

9. Za wydanie n. wniosgk Klicnta zaświadczcnia zawierłjącego historię splaty
krcdytu lub informującego o rvysokości splaconego kapitału Iub/i odsctck w
danvm okresie

100,00 zł

10. Za ładanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki lub duplikatu
dokumcntu zrva|niającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu
reiestroweso lub Drzervlaszczenia

30,00 zł

II Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zaplaty zaległych rat i/lub odśetek
w przypadkach określonych w umowie krcdytu/pożyczki (nie więcej niż
jcdno w okresie rozliczeniowym*) - od każdego wezwania:
- kredyty/połczki udzielone do dnia 1l.03.2016r.
- kredyty/poźyczki z zabezpieczenicm hipotccznym udzielone do
02.07.2017ł.
- kredyty konsumenckie w roŻumieniu przepisów ustawy o kredycie
konŚumenckim udziclonc po 11.03.2016r.
- kredyty i poży.zki 7' zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia
03-07.2017r. do dnia 21.07.2017r.
- kredyty i Dożyczki zabczpicczone hipoaecznie udziclone od dni^ 22.07 '2077

6,60 zI
6,6021

bez opłat

'1,80zł

bez opłat
12 Za rozDatIzenie łvniosku o bezcieżarowe odlaczenie dzialki 100,00 zł
I3. za restrukturvzacie zadlużenia do 3Yo

14. Innc czvnności \łrykontl.wane na żTczenie Klienta lub za Klienta 50'00 zł
15. Inspekcja u klienta 100'00 zł

16. Z'świadczenia na temat zdolności kredYtowei Klientł, na iego wniosek 80,00zł
17. Za obniźcnic kwoty udziclonego kredytu 50,002.1

*okeś]ony w xmowje ked},towej,/pozyczki pźedział czasu pomiędzy l€Iminani płatjroścj rat kapitału lub/i rat odsetek
ked}'tu/poŻyczki, np' Jni€sięczny' kwatalny

1).



kred.7.Ka towe
Lt.

wyszczególnienie czynności
Stawka/ w zł

T.f b
pobicrania

oplaty
M2sterĆ'rd

Za wYdanie karĘ:
. clównei bez oplrt bcz oplrt
. dołączonej bcz oplst bcz oDlirt

2. UźjYtkowanie kartY /po pieNs^'nr roku u^lkoslni'/
. głównej 55,00 i5,00

o dołączonei 55,00 55,00

3. 'Wvdanic novci karty w mieisce utraconei 25.00 25.00
4. wYdanie duDlikaau kańY z PIN lub bez PIN 2 5.00 25,00
5. 'wznorł/ienie karty /Ża *aż,1ą kań9/ 55,00 55,00
6 Zasfrzeżenie karh bez opiat bez oplrt
'1. oDlata za wyDłatę gotówki:

. w b.Lnłomirtach SpółdzieJczcj Grupy Ba owej
oraz BaŃu Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych
Banłórv Spółdzielczych

3% min. 6,00 joo min.o,00

. w kasach Spóldzielczej Grupy Bankorvej 3% min. 6,00 3% min.6,00

. bankomatach obcych lo o min. 6.00 3% min.6.00

. w kasach obcvoh l7o min. 6.00 3% min. ó.00

. za glanlcą 3% min. 7.00 3% min. 7.00
8. Zmiana PIN w bankomatach 4,50 4,50
9. Przesłanie oienvszcgo numcru PIN 3,50 3,50
t0 Przeslanie nowego numcru PIN 10,00 10,00
tl Zmiana limitu kredytorvego bez optct bez oplat

12. Minimalna kwotł do Zapł.ty 5% min.50,00 5% min. 50,00

l3 Za sporządŻenie i $Tsłanic ryczwania do zaplaty
zaległych rat i/lub odsetek w przypadkach
określonych w umowie o kartę (nie więccj niż
jcdno rY okresie rozliczeniowym*) od każdego
wezrvanił:
- dla umólr zanarqch drr ll.03.20l6r.
- dla umóry /a$artych no l l.03.20l6r'

'7,807,1

bez opłat

'/,80z'ł

bez opłat
*okrcślony w umowie o kańę przedział czasu pomiędzy terninamj spłat zadluenia k3rry

tl tr'"/ 
r$l1,t.r



I. 8. Płatności mobilne BLIK
Lp. wyszczcgólnicnic czynności Tryb pobierania oplaty sta\ł'ka

obowiązuiąca
1. Aktywacia BLIK ic<lnorazorło 0.00 zl
2. I]Żvtkowenie RT,IK mleslęczllle 0.00 zł
3. (JDłata za wvDłatę 

'lotówki:
za kaŻdą wypłatę, pobierana w

dniu rozliczenia operacji
0,00 zt

l) w baŃomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i
zrzcszonych banków spółdzielozych
2; rł banłom:llcch irul1ch' niz u:knz.rne lr pkt l 0'00 Żł
3) w banłomatach za sranica nic dotvczy

4. wypłata gotówki w ramach usługi caslr back
Za każdą wyplatę, pobierana w

clniu rozliczenia operacji
0'00 zł

5. Krajorva llansakcj a płalnicŻa z:r kaŹdą tr:ursakcj ę. pobierana
w dniu rozliczenia operacii

bez opła1

6. Zmiana limjtu transakcvineso za każda zmiane limitu bez opłat

11
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cUullc Itn
Lp. Wyszczególnienie crynności Stawka obowiazuiaca

B'irm a
Stand:rrd Pakict Minił*ł

1 Otwarcic rachunku: -oDlata iednorazowa
bieżaceso 2o'oo zł bez o]]łat 8,00 zl
dodatkowego dla r'vyodrębnienia środkow
na określonv cel

20,00 zł bcz opłat 8,00 zł

2. Pro$adzeticl.ilchllnku oplatamLesrgczna 21.00 zl ó0,00 zł** 8,00 zł
3 Wplaty własne na mchunek (prowizja obciąza

rachunek wpłacającego) - od kaŹclej wpłaty
0,10 o/o min.
2,50 z1 m&\

300zł

0,10% min.2,50
zł 1nax 3 00zł

bez oplat

4. Wypłaty gotówkowe (prowizja ocl w}płat obciąża
rachu ck wystaBcy)

-od kazdei wlr atv

0,25 % min.
2,50 zl mar

]]00 zł

0'25yo :ł;'in. Ż'50
zł max 300 zł

0,50% min.
2,50 zł max

]00 zł
5. Poleeęnie przelerw: - /a la7d} nrlelę\Ą

na lachunek plo\ładzony przez BS bez onłat I0,00 zt hez opłat
na rachunek prowadzony w irmym banku 3,50 zI l0'00 zł 2,00 zl

. redli/ll!Ąane \Ą 5yŚlemiś rxpre55 l'lixir '1 ,00 zI '7 ,00 zł '7 ,00 zI
6. Udzielanie telelblicznej infomacij o stanie konta na

hc.lo - oplalc miesięezna
5'00 zł 5'00 zł 5'00 zł

'/. Wydanie na wniosek ldienta zaświadczenia
dolvcŻaceso Dosiadanepo Iachunku

50,00 zł 50,00 zł 50.00 zł

8. SpoŻądzcnic odDi5u:*
. umo\!-r' rachuŃu 10,00 zł 10,00 zt 10.00 zl
. w]ciągu z racbunku 5.00 zł 5'00 zł 5,00 zł
. iedneso dowodu do wyciasu 2'00 z'ł 2,00 zł 2,00 zl

jedneso dowodu wpłaty 2-00 zł 2.00 zI 2.00 zł
. obrotów na rachunku - za każdy lo7łoc7ęty
miesiac

10,00 21 10,00 zł 10,00 zt

9. Wydanie czekór'v gotówkowych _ za kudy blaŃiet
czekowv

0,40 zl 0,40 zł 0,40 zł

10. Realizacja zlecenia stałcgo od każdej operacji
dodatkowa opłata do oplaty za po]ecenie pżelewu

2,00 zl 2,00 zł 2,00 zf

1l 7'astzeżenie / odwołanie ZashŻeżenia czekóW
uutj\ĄLo$ v(h - Żfl kxzde zplosZcl)ic

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

12. Realizacja t).tułu wykonawczego lub dokumentu
mającego moc takiego tytułu (opłatę pobien się z
rachunku bankowego dłużtika)

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

t 3. Usłusa SMs 'opłatc miesięczna ].00 zł 1.00 zt ]'00 zł
14. Wysłanie wyciąpów do klienla:

. m1eslęcŻnv bez opłat bez opłat bez opłat

. ]nny n]z mleslęcznY:
- listem zwykllm 3.00 zł ],00 Ż1 3.00 zł
- Iistem Dolecon\m 6,00 zł 6,00 7,1 6'00 zł

IIl. l. Rachunek bieżacv dla Fi

* Za każdy poprzcdni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej' opłat nie
pobiera się w przypadkrr gdy odpis sporządzanyjcst na z]ecenie sądrr lub prokuratury' dla potrzeb sprar.v

kaorych' kamo-skarbowych, alimentów lub renty mającej charałter alimentó\'

**W pr4padku otwarcia rachunku po 15 dniu miesiąca opłata za pakiet.iest pobierana od następnego
miesiąca.

***Dla rachunkó1v Mini Bani nie udostępnia elektronica1ego kanału do rachunłLL olaz kart platniczych

t6



l]lektronicZnv kanat dosteDu do rachunku bicżaccso dla lirm
Lp. wyszczcgólnienic czynności Stawka obowiązu'iącn

Standard Pal{iet
Dostęp do kontir plŻez Intemet opłata miesięclaa l0,00 z.ł bcz opłat

) Poleccnie przelcwu - za kżdy przelew
. na rachunek prolvadzony przeŻ Bs I,Ż0 zl bez opLlt
. na rachrinek prowadzonY rv innym baŃu 2'00 zł bez oplat

rcalizowane w systemie Express Llixi. 5'00 zł 5'00 Zł
Wvkonanie na wniosek Klienta:
. nadanie nolveso / odtwożcrlic identYfikatola ID 10,00 zl l0'()0 zł
. odblokor.vanie scrwisu internetowego 5,00 zl 5.00 zl
. zablokowanie serwisu inlemelowego 5.00 zl 5.00 Zł

zmiany pałietu uslug (zamirrna środkólv identyfikacji
elektronicznei. arriana limitórł' do rachunku

5'00 zł 5'00 Zł

Fi

Ka lłtDiczc dIa Firm (dehetllwe
Lp. wyszczególnienie czynności stawka obowiazuiłca

Bcz fu lkcj i zbliżenjosej *

viŚł B liń.(s f,l.ctrÓn viŚż BUsi.eŚs I]l.ctro!

Wydanie kińy dla:
o posiadacza racl'lunku, 40,00 zł 20.00 z1 40.00 zł 20,00 z) 40.00 zł 20,00 zł
. lvspółposiadacza rachunku 40,00 z1 20,00 zł 40'00 zł 20'00 zł 40,00 a 20,00 zł
o osobv wskazanei 40,00 zł 20.00 zł 40,00 zl 20-00 zl 40,00 zł 20,00 zł

) Wydanie nowej karty w miejsce
uszkodzoncj, utraconei

40'00 zł 40'00 zł 40,00 z) 40,00 zł 40'00 zł 40'00 zł

3. w7nowicr]ie kańv 40'00 z-ł 20.00 zl ,10.00 zl 20^00 zl 40.00 zł 20^00 z,
4. Zastrzeżenie kańv hcz onłat bez oDłat bez oDłat bez opłat bez opłat bez opłat
5. UżytlL'wmie kanY bez oDłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
6 Zmima p1rametrów 5.00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5'00 zł 5,00 z1 5,00 zl
7. opłata za wypłatę gotówki:

- naliczana od wypłaconej kwoty,
pobiemna w dniu rozliczenja
operacii
1) w bankomatach barlków SGB
oraz BPS S.A. i zrzeszonych
banków spółdzie]czvch

bez oplat beŻ opłat bez opłat bcz opłat bez oplat bez oplat

2l rł kasach bru*orł SGB 4,50 
^

4,50 zl. 1.50 zł 1 ,50 zl 4,50 zł 4 
'50 

zł
3) w barrkomataoh irmych , niż
wskaŻane 'w pkt ]

3 oń mirl
3,50 zl

I 7o min
15Ozl

2 To min
5'00 zł

2 Yo ll:.in
5,00 zl

3 o/o min
3,50 Żl

3% min
3,50 zł

4) w kasach irmych ban}ów' niż
lł'skazane w pkt 2

3 '% min
4,50 

^

3% min
4,50 ń

3% min
10'00 zł

3% min
l0,00 z'ł

3 oń mjn
4,50 zł

3% min
4,50 zl

5) rv bankonataoh Za granicą. 3% min
4,50 zl

l% min
4,50 zI

l% min
l0'00 zł

3% min
10'00 zł

3 o/o min
4,50 zI

3% min
4,50 zl

I'7



'{

Wypl.ila gotówki \ł' ramach
usługi cash back
- za kaŹdą wyptatę' pobielana w
dniu rozliczenia oDeracii

0,60 zI 0-60 zl bez oplat bcz opłat 1 ,30 Żl l,-10 zl

9. Zapytanic o salclo rv
bankonatach: _ za kaŹde

l) banków SGB bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bcz opłat
.2) bcnló$ obcVch l -0o zł 1'00 zł 1'00 Żł I ,00 zł 1,00 zl l,00 zł

10. Przcsłanic do klicnta numerr
PTN I

l) pocztą 1,00 zl 4,00 zł 1,00 zl 4,00 zł 1'00 zł 4.00 zł
2) poprzez SMS 200zł 2,00 zł 2.00 z'ł 2,00 z,l 2,00 zl 2,00 zł

1l Zmiana uncru PIN: za
każdą zmianę, pobierana
w dniu rozliczenia operacii
- w bankomatach SGB 4,50 zł 4.50 zI 3,50 zł 3,50 zł 4.50 zł 1-50 zI
- w bankonlet'ch hanklirł'obcvch '7 ,00 zl 7 ,00 zl '7,0o zł 7 ,00 zł 'l -00 zł '7,00 zl

12. Wydanie nowego numeru PIN 10,00 zł 10.00 zł 10,00 zł l0'00 zł 10.00 zł 10.00 zl
13. Zestawien jc transakcj i

przesył:urych do klienta
- niesięczle

3.00 zł 3,00 zł 3,00 z.ł 3'00 Zł 3.00 zł 3'00 zł

14. Przcsłanic ponowncgo
zestawienia transakcj i na
życŻenie klienta - zakaŻ'de
przcsłanc 7cstawicnic

5,00 zł 5,00 zł 5,00 z"ł 5,00 21 5.00 Zł 5,00 zl

15. l ransakcie hezPotó$ko\łe bez opłat bez oplat bez opłat bez oplot bez opłat bez oplat
16. opłata za przewalutowanie i

rozliczenie transakc.ji dokooarej
rł' walucie innei niż PLN

3% 3% 3vo 3 01, 3y.

* Produkt rłycofany z ofcrty
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III.2. Rachunek bieżący dla Osób Prawnych

Lp. wyszĆzególnienie czynności stawka obo}viązująca
oŚnhv Ij

Standard Pakiet

I otwarcie rachunłu rozliczeniowego: _opłata jednorazowa
. bieżącego 20,00 zł bcz oplat
. dodatkowcgo-- dla wyodrębnienia środków na określony ce] 20,00 z1 bez opłat

2. Prowadzeoie rachunku ' oplata miesięczna 2b,00 7ł 120'00 zł* x

3. wpłaty własne
wpłacaj ącego)

rachunek (prorvizja obciąŹa rachrrnck
od kazclei wpłaty

0,10 % min.2,50
z) max 300 zł

0,10 % min.
2,50 zł mlrx 300

z1

1. Ńypł.ty gotó-t *e (prowizja od w}'plat obcjąża rachunek
lłystawcy) - od kazdej wypłaty

0,25 % min.2,50
zł m:x 300 zł

0,25 vo ńin'
2,50 zł max 300

zł

5 Polecenie przelewu: za kaŻdy przelew
. na rachuDek prowadzony Przez BS bez opłat 10,00 Zł

. na rachunek prowadzony w innym banku 3'50 zł 10,00 zł

łealizowane rr s}stemie l'xpres. l'llxir '7,00 zł '7,00 zł

6. Udzielanie telefonicznej intbrmacji o stanie konta na haslo
- opłata mięsięcŻna

5,00 zł 5,00 zł

'7. Wydanie na wniosck klienta zaświadczenia dotyczącego
posiadanego rachunkll

50,00 zł 50,00 zł

8. SDorząJzenie odpisu:*
. umowry rechunku l0.00 zł 10,00 z.ł

. 1y1'giągu z racbur]ku 5,00 zł 5,00 zł

eclnego dowodu do wyciągu 2,00 z1 2,00 Żl

edne go do\ł'odlL \\'płatY 2,00 zI 2.00 zl
. ohrotórł na rrchunku /a kaŻLl} rozpoc,lęly nlie.iqc ]0,00 zł 10.00 zł

9. Wvdanie czeków gotówkowvch za kazdy blanldet czekowy 0,40 zl 0,40 z]

10 Realizarja zleccnia stnlego od każdej operacji
tlorlstkorła oplata d,' opllt1 za polecenie przelerł'tl

2,00 zl ),00 zI

1l -/-'t"*Ż""* l odwołanie zastzeŹenia czeków gotówkowych
- za każde zcłoszenie

20-00 7) 20,00 z]

t2. Rea]izacja t}'tułu
moc takiego tylr. tt

dłuŻnika)

wykonawczego lub
(opłatę pobiera się

dokumentu mająccgo
z mchunłu baŃowego

10,00 zt 30,00 zł

13. Wysłanie wyciągów do klięnta:
. mleslęczny bez opłat bez optat

. 1nny z mresręczny:
- listem zrrt kllm 3'00 zł 3,00 zł

- lislem poleconym 6,00 zł 6,00 Żł
- Z" 

'."żdń"p-.d- 
."k 

"pł"tę 
podwyższa się odpowiednio o polowę stawki podstawowej' opłat nie

pobiera się w przypadku gdy odpis sporządzaly jest na zlecenie sądu1ub prokuratury, dla potrzcb spralv

karnych, karno-skarbowych' alimentów lub renty mającej charakter alimentów'

**w przypadku otwarcia rachrurku po 15 dniu miesiąca opłata Za pakiet jest pobierana od następnego

miesiaca.
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osól'lcktronicznv kanał dosteDu do rachunku dla UsÓb Prnwnvch
Lp. WyszczegóInienie czynności stawl(a oborviązuiaca

Osoby Pra$ ne
Stand.rd Pakiet

I Dostęp do konta plzez lntemet - opłata miesięczna 40,00 zł bez opłat
2. PoIecęnie prze]ewrL: - za kMd\ plzśLcw

na rachunck prowadzonl przez BS 1,20 zl bez opłat
na nchunek prowadzony w imym banku
realizowane w systcrnic Express Elixir

1 ,20 zl
5,00 zł

bcz opłat
5,00 zł

3. opI3tr z0 tlZ) tL'lr\ilniś lULen,r bcz oplat bez oDlal
4. Wvdanie tokena 20.00 zl bez oplat
). Wvdanic koleinego tokena (rv tym wznowienie) 80.00 zł 20.00 zł
6 Zastr7eżenie lokeni] ] 0,00 zł 10,00 zł
7. Zamirrięcie konta przed upływem 1 roku od dnia udostępnienia

elektronicz'lepo kanału dostcDu do rachunku
160,00 zł 160,00 zł

I Wvkonanie na wniosek Klienta:
. zcb]olowcnie kcnalu dostępu 5,00 zl 5'00 zł
. odb]okorłanic kanslu dostętlu 5'00 Zł 5.00 zł

zmiana osób, zmiana uprawnień osób upoważnionych do
dysponowania kontem

5'00 zł 5,00 z1

. odblokowanic indywidualnego hasła do kanału WWW ),0,00 zl 10.00 zł

. ponorłne przesłalie ident\fikatora ID 5'00 zł 5,00 z1

Ka tnicze dla osób Pra Ch (d€betowe

Lp. wyszcŻególnicnic czynności stawka obowi4zująca
Bez funkĆji zbliżeniołej *

viŚ' BUŚineŚ9 Electron
Zfunlcia zbliże!iowa

vis' BUsin€ss Electron

1. Wydanie kany dla:
. DosiadacŻa rachunkrl 40,00 zl 20'00 zł 40,00 zl 20,00 zl 40,00 zł 20,00 z)
. wspóh)osiadacza rachunku 40,00 zł 20,00 ń 40,00 zł 20,00 zl 40'00 zł 20'00 zł
. osoby rł skazanei 40'00 Ż1 20'00 Ż| 40,o0 zł 20,00 zI 40,00 zl 20'00 zł

2. Wydanie nowcj karty w
miej sce usŻkodŻonej 

'
utraconei

40'00 zł 40,00 zł 40,00 z) 10,00 z.l 40,00 zł 40.00 zł

3 Wznowienie karty '10,00 z1 20,00 zt 40,00 zł 20,00 zł 40,00 zł 20,00 z)
4. Zastrzeżenie kańy bez oplat bez oplxt beŻ opl.l bez oplrt bez oplat bez opłat
5. Uż}tkowanie kańy bez (,plat bez opht bez opłat bcz opłat bcz opłat bez oplat
6. Zmiana parametrów 5.00 zł 5.00 zl 5'00 zł 5,00 zl 5.00 z1 5,00 Żł

)I)



7. opłata za wypłatę gotówki;
- na.liczarra od rvypłaconej
kwoty, pobicrana w dniu
rozliczenia oneracii
1) w bankomatach banków
SGB oraz BPS S.A. i
zlzesŻonycl] bankórv
spóldzielczych

bez opłat bez opłat bez opłal bez opłat beZ opłat bez opłat

2) w kasach banłórv sGB 4,50 zl 4,50 zl 1,50 zł l.50 zł 4^50 zł l.50 zł
3) w baŃomatach innych, niż
wskaŻane w pkt l

3% min
3,50 zł

3 7o min
3,50 zl

2% min
5.00 zł

2 Yo min
5,00 z'ł

3 70 nlin
3,50 zl

I '/o min
3.50 zł

4) w kasach innych banków,
niż wskazane w pkt 2

3% min
4,50 zl

3 7" min
4,50 zł

3% min
10.00 Żł

3% min
10.00 zł

3% min
1,50 zj

3 o/o rnin
4-50 zl

5) w bankomatach za granicą. 3% min
4.50 Zł

3% min
4.50 zl

3 oń min
l0,00 zł

l% min
10,00 21

l% min
4,50 zł

3% min
1,50 z1

8. wypłata gotówki w ńmach
usługi cash back

za każda Ę,platę' pobierana w
dntu rozliczenia operacii

0,60 zł 0'60 zŁ bez opłat bez opłat 1,30 z] 1 ,30 zl

9. Zapytanie o saldo w
banłomatach: za tuoc

1) baŃów SGB be7 oDłat bez opłat bez oplat bez optat bez opllt bcz oplat
2 ) bankó\Ą obcYch 1 ,o0 zł t,00 z1 1,00 zi 1'00 zł 1'00 zł 1,00 zł

10. Przesłanie do k]ienta nuneru
PTN:
1) poczlą 4 

'00 
zł 4,00 zł 4,00 zl 4-00 zl 4,00 zl. 4,00 zł

2) poprzcz SMS 2,00 zł 2'0o zł 2,00 ń 2-00 zl 2,00 zl 2,00 zł
1t Zmiana numeru PIN: - za

każdą zmianę, pobielana
w dniu rozliczenia operacii
- w bankomatach SGB 4'50 zł 4.50 zl 3.50 zł 3.50 zl 4.50 zł 4,50 il
- lv bankomatach banłów
obcvch

7,00 zł 7,00 zl '7,00 zl '7,00 z) 7,00 zj 7,00 zł

12. Wydanie nowego numeru PIN t 0,00 zl 10'00 zł 10,00 z-ł ] 0,00 zł l0'00 zł l0,00 Żł

I3. Zestawienie transakcj i
przesyłanych do klienta

3,00 zl 3,00 zł 3,00 zł 3,00 Żł 3,00 zł 3'00 zł

14. Przesłanie ponownego
zestawionia transakcji na
życzenie klienta - zakażde
Drzesłane Zestawicnię

5,00 zt 5,00 zł 5.00 zł 5,00 zł 5,00 Żł 5'00 zł

15. Transakcie bezsotówkowc bez oplat bez opłat bcz oplat beŻ opłat bez opłat bez opłat
16. Oplata za przcwalutowanie i

rozliczenie transakcji
dokonanej w Walucie innej niż
PLN

30/. 3% 3% 3% 3%

*Produkt wycofaDy z oferty
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lll.3- Rachunek bieżacv dla Ro|nikó

* Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej, opłat nie
pobiera się w przypadku gdy odpis sporządzanyjest na zlecenie sądu lub prokuratury' dla potrzcb spraw
kamych, kamo-skarbowych, a]imelltów ]ub reDty 1nającej charakter alimentów'

* * w pz)padku otwarcia rachunku po 15 dniu miesiąca opłata za pakiet j est pobierana od następnogo
miesiąca.

acn u ne ()tu

Lp. wyszczególnienie czynności Starvkł obowi4zująca
Rolnicv

Slandard Paki€t
I otrł'arcie rachrlnku - opłata iednorazowa

. blezocego 20,00 zl bez opłat

. dodarlorrcgo dl: wlndrqhnienia .rodkow nn oLrc.lon) ccl 20,00 Ż| bez opłat
2. Prorvadzenie rachunłu - oolrta miesię(zna 17'00 zł 30,00 Zł*+

3. wpłaty własne
\łDlacaiacesol

Da rachunek (prowizja obciąŹa rachunek
- od każdei wDlatv

0,10% min. 2,50
zł max 300 zł

0.10% min.2,50
7ł rnax 300 7ł

1. Wypłaty gotówkowe (p.owizja od wypłat obciąŹa rachunek
'od każdei \łYpłaty

0,25% min. 2,50
7ł fiax 300 7ł

0,25% mir.2,50
zł max 300 zł

5. Polecenie przelewrL: - Ża każdy prŻelew
. na rachunek prou'adzony przcz BS
. na lachunek prowadzony w innym banłu
. realiTouxne $ "\5temie L\pre5s Llixir

bez opłat
3,50 zł
'1 ,00 zl

l0,00 zł
10'00 zł
7,00 zl

6. Wydanic na wliosck klienta zaświadczcnja dotyczącego
Dosiadanego rachunku

50,00 Żł 50,00 zł

'7. Sporządzenie odpisu:*
. umowv rachunku 10-00 zl 10,00 z1
. wyciągu z rachunku 5'00 Zł 5.00 zl
. iedneso dowodu do wvciaslL 2.00 zI 2.0D zł
. jeclnego dowodu wpłaty 2,00 zI 2,00 zł
. obrr'tórr na r:lehunlu _.,d LdżJ} rolpoc./ęl\ mię.i4c 10,00 zł 10'00 zł

8. WYdanie cŻeków gotówkowYch - za każdy blanłiet cŻekowy 0.40 zl o'40 ń
9. Realizacia zlecenia stalego od kazdej operacji

dodallorła oplala do oplalY /a polcccnic prlclc\ł,u
2,00 zł 2'0o zł

10. Zastlzeżenje / odwołanie zastrzeżenia czeków gotówkowych
- za każde zołoszcnie

20'00 zł 20,00 zł

Realizacja tytLrłu
moc takiego t).tulu
dłużnika')

wykonawcŻego
(opłatę pobien

lub dokrLnrełtrL mającego
się z rachrurku banłowego

30.00 zl 10,00 z1

12 Usłuiła SMs - ophlc miesiścznc 3,00 zł ]'00 Żl
13. Wvsłanie wvciągórv do klienta:

. mleslęczny bez opJct bez opłat

. rnnv nlz m1eslęcznv:
- listem zwYkłym 1.00 zl 1,00 zl
- listem poleconYm 6,00 zł 6'00 zł
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,łd hunku dla Rolników

*K]ienci posiadaiący umowę o telefoniczne udzielanic informacji o saldzie rachuŃu bankowego
zwolnieni są z miesięcznej oplaty Ża dostęp do konta przez Intemet

l,llektron oslĆDu oo racnun a oln
Lp. Wyszczegrilnienie czynności stawl{a obowiązuiąca

Strndard PakiĆt
I Dostęp do konta Drzez Intemet - opłata miesięczna 5'00 zł* bez oDlat

2. Polccenie przclerłLL - Ża kaŹdv pŹelew
na rachunek prowadzony przez BS 1.00 zł bez opłat
na rachunek prowadzony w innym banku
realizowźrne w svstenie I']xpress Elixir

l,O0 7,1

5.00 zł
bez opłat
5'00 zł

3. Wvkonanie na qłliosek Klienta:
. nadanie no\łcgo odrrłorzenle idenll fil:lora TD 10,00 zł l0,00 zł
. odblokołanie selwisu intcmetowego 5,00 zł 5,00 ń
. zirbloko\Ącnie senĄ isu intcmeloweAo 5,00 zl 5,00 zł
. zmiany pakictu usług (Zamiana śIodków identylikacji
clektronicznei, zmiana limitów do rachuŃu)

5,00 z] 5'00 zł

Kartv Dlatnicze dla Rolników (debetowe

Lp. Wyszczególnienie czynności Stawka obowiązui4ca
BeŻ funkcji 7bliż€niołej*
viŚi Busines3 Electroo

Z fl'nkcii zbliżeniosa
Yisa Busin€ss Elecrroń

t. Wydanie katl dla:
1 ) Dosiadac7a rachunłu. 40'00 zł 20,00 zl '10'00 Ż1 20,00 zł ,10.00 zl 20.00 zł
2) współposiadacza rachurku 40,00 zl 20,00 zt 40'00 zł 20.00 zł 40.00 zł 20^00 zl
3) osobv wskazane 40,00 ul 20,00 zł 40.00 zl 20.00 zl 40.00 zł 20,00 7]

Ż. wydanie nowcj kańy w
miejsce uszkodzonej,
utraconei

40,00 zł 10,00 zl 40'00 zł 40,00 zł 40,00 z, 40,00 zł

wznowienie kańY 40.00 zł 20,00 zl 40,00 zł 20,D0 Żł 40,00 7'ł 20,00 zł
4. Zastrzeżenic kańY bez opłat hez oplat beŻ oplat bez opłrt hez opłat bez oDlat

5. Uż}'tkouanic kańY bez opłat bez oplat bcŻ oplat bez opl{rt bez oDłat bez oDIat

6. Zmi3na pJrametrów 5'00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5.00 zł 5.00 Żł 5.00 zł
'1. opłata za \łypłatę gotówki:

- naliczana od wypłaconej
kwoty' pobierana \ł dniu
rozliczenia ooeracii
1) w bankomatach banłów
SGB oraz BPS S.A. i
zrzeszonych baŃów
spółdzielczych

bez opłat bez oplirt bez oplat bez opłat bcz opłat bcz opłat

2l w kasoch bcniórĄ SGB 4.50 zl 4.50 zl 1,50 z"ł I ,50 zł 4,50 zI 4,50 Żl
3) w bankomatach innych, niż
wskazanc w pkt I

3 Yo mln
3,50 zł

3 7" min
3.50 zł

Ż %o mtn
5'00 zł

2 Yo rr.in
5,00 zl

l% min
3'50 zł

3 o/o min
3,50 zł

4) w kasach innych banków'
niŹ wskazanc w pkt 2

3 9/o min
4,50 zł

3% min
4-50 zł

3% min
10.00 zł

3 o/o min
10,00 zl

3% mir
4.50 zl

3 oń lnin
4,50 zł

5) w bankomatach za granicą. 3 7o min
4,50 zl

3% min
4,50 d

3% min
10.00 zł

I '% min
l0.00 Żł

3% min
4,50 zl

3 7o min
1.50 7'ł
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8. Wypłata gotó\łłi \v rarnac]r
uslugi cash back
_ za każdą wypłatę. pobierana w
dniu roŻliczeni! operacj i

0,60 zl 0,60 zł bez opłat bez oplat l,](] 7ł l ']0 zł

9. Zapytanie o saldo \\,

bankonratach: _ 7e każde

1) banków SC}B beŻ opłitt bęz oplat bcz oDłat bcz oolat bcz odat bez opl.rt
2) banłów obcych 1'00 zł 1,00 z1 1 ,o0 zł 1'00 Żł 1.00 zl 1.00 zl

l0 Pzeslanie do klienta nuneru
PIN:
l) pocztą 4,00 

^
4,00 7f, 4,00 Żł 4.00 zl 4.00 zt 4,00 zl

2) poprzez SMS 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zl 2,00 zl 2'00 zł 2.00 zl
tl Zmiana numcru PIN:

Ża każdą Żmianę. pobicrana
w dniu roŻliczcnia oDcl.acii

- w banłomatach SGB 4.:0 zt .ł.50 zł 1.50 zl 3,50 z1 1,50 A 4,50 zl
- w baŃomatach banków
obcvch

7 ,00 zł 7,00 zl '7 

'00 
zł '1 ,00 zł 7.00 z) 7 ,00 zI

12. Wydanie no\\'ego numeru PIN 10.00 zl 10.00 zl l 0.00 zł l0'00 zł 10,00 21 10,00 zl
13. Zestawienic transakcii

przesyłanych do klienla
- miesięclmie

3,00 zł ]'00 zł 3,00 zl 3,00 zł 3,00 zł 3,00 Zł

14. Przesłanie ponorłnego
zestawie ia transakcji na
życzenie k]ienta - Ża kaŹde
pŹesłane zestawienje

5,00 zl 5'00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

15. lransckcir: hezJjohi\Ą k, ) \Ą e bez oplat bcz onlrt bez oplal bez oplal bez opłat bez opłat
16. opłata za przewalulow:rnie i

rozliczenie transakcji
dokonanci w rł'alucie innej niż
PLN

3% 3% 30/. bez opłat bez opłat

*Prodrkt lwcofinv 7 oferiv
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III. 'l. Rachunek bieżący _ lnstytucie niekomercyine (Wspólnoty' stowarzYsz€nia
Lp. wYszczególnienie czynności Stawka obolviązującł

C)l rł'irrcie rachrrnku: - opłata jednorazowa
. biczaccgo 20.00 'Żł

. dodatkowego dla r.ł;,_odrębnienia środków na okeślony cel 20,00 zł
2. Prowadzenie rachunku - oplata miesi9cz)a l3,00 zł

Wpłaty własne
wDłacaiaceeo)

na rachunek (prowizja obciąża rachunek
- od kżdej wpłaty

0' 10 o/o min. 2'50 zł lna\ 300 Zł

4. Wypłaty gotówkowe (prowizja od wpłat obciąŹa rachunek
- od kaŻdei wyDłalY

0,25 7o min. 2'50 zł mlx 300 zl

5. Polecenie przelerł.u: - za każdY przelew
. na rcchunek prowadzonY nrzśz BS bez opłat
. na rachunek prowadzony w innym banku 3,50 zł
. realizowane w systemie Exprcss Elixir 7.0o ń

6 Udzielanie telelbnicznej informacji o stanie konta na hasło
- opłata miesięczna

5'00 z-ł

'7. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia dotyczącego
posiadanego rachuŃu

50,00 zl

8. Sporządzenie oclpisul *

. umowv rachunku l 0.00 zł

. wyciągu z rachunłu 5.00 zł

. iedne']o dowodu do wYciągu 2.00 zł

. iednego dowodu wr]łaty 2,00 zł

. obrotów na.achunku - Za każdv rozpoczęty mjesjąc t 0,00 zt

9. Wvdanie czeków qotówkowYch - za każdy wydany bl:urkiet 0,40 21

10 Realizacja z]ecenia stałego od kazdej operacji
dodatkowa opłata do op}aty Żir polecenie przelewu

2,00 zI

lt. Zdsttzeżenie / odwołanie zastrzeżenia czeków gotówkowych
- za kźde zqłoszenie

20,00 zł

12. Realizacja t}tułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc
takiego tytułu (opłatę pobicra się z rachunku bankowego dhżnika)

30,00 zł

1t. Wysłanię wyciągów do k]ienta:
mleslecznv bez oplat

. ulnY ntz mleslęcznv:
- listem zwYkłym ].00 zł
- listem poleconym 6,00 zł

* Zakażdy poplzędni rok opłatę podwyższa się odpowicdnio o połowę stawki podstawowej' opłat nie
pobiera się w przypadku gdy odpis sporząclzany j est na zlecenie sądu lub prokuratury' dla potrzeb splaw
karnych, kamo-skarbowych, alimentów lub Ien1y mającej charaktel alimentów.

|. ł.,l
25



Ulekfroniczny kanał dostępu do rachunku dla lnstytucIr nrekomercyInYc
Lp. wyszczcgólnienie czynności Stawka

obowiazuiźrca
Dostqp do konta przez Intęrnęt op]xtn mjesięczn3 40,00 zł

2. Po]ecenie przelerł.u - zlr Lażtil orzclew
. na rachunek prowadzony przez BS I)0 zI
. na rachunek prowadzony w innym banku I,2O "A

. realizowane rv systemio Express Elixir 5,00 zł
3. ()]]lata za użytkowanic tokcna bęz oDlat
4. Wydanie tokena 20-00 zł
). \Ą rdcnie kolelnegn lnkcna (rł t\łl uznorłienie) 80'00 zł
Ó. Zas1ucżenie 11)kena IO,OO A
7. Zamknięcie konta przed upływem 1 roku od dnia udostępnienia clcktonicznego

kanału dostępu do mchunku
160'00 z'ł

8. Wvkonanie na wniosck Klienta:
. zirb]oko\Ąanie kana]u dostępu 5'00 zł
. odblokowanie kanału dostęprt 5,00 zt
. zmiana osób, zmiana uprawnień osób upo\ł'ażnionych do dysponowania kontem 5'00 zł

. odblokorłrnie inLll'rłiduslnego hasla do kcnofu \\ \Ą \\ 10,00 zł

. pono\\nc przesłanie identyfikatora TD 5,00 zł

Instvtucii niekomercvi nvch

Ka tnicze dla ln cii niekom
Lp. wyszczególnienie czynności StarYka oborviazuiaca

Zfutrkcją zbliżcniową

t. Wydanie kafiy dla:

I ) posiadacza rachurku. 40 
'00 

zł '10,00 zł 40'00 zł
2) wsoółoosiadacza rachunl<u ,10,00 zł 40,00 zł 10-00 ń
3) osobv wskazanei 40,00 zł 10'00 zł 40,00 zł

2. Wydanie nowei karty w mieisce uszkodzonei. utraconei 40'00 zł 40'00 zł 40.00 zl
3 Wznowienie kańv 40,00 zl 4o,00 zł 10,00 zl
4. Zastrzeże[ie kar1Y beŻ oplat bez oplat bez opłat
5. I ztkowanic kany bez oplat bez oplat bez oplirt
6 Zmilna o.rrametrów 5.00 zł 5.00 z1 5,00 zł
7. opłata za qTpłatę gotówki: - naliczana od wypłaconej

kwotv. pobierana w dniu rozliczenia oDeracii
l) w baŃomatach banków SGB oraŻ BPS s'A. i
zrzeszonvclr banków spółdziclczych

bez opłat bez opłat bez opłat

2) rł kascch barrkórł SCB 4.50 zł 1,50 zl 4,50 zl
3) W b&*omatach i 1ych' niż wskazane w pkt 1 3% min

3.50 zł
Ż yo fiin
5.00 zł

3% min
3,50 21

4) w k:rsach imych banków' niż wskazane w pkt 2 3 7o min
4,50 zl

3% min
10'00 zł

3% min
4,50 zł

5) w banłomalach Ża glanicą 3 Yo min
4'50 zł

3% min
10,00 zł

3% min
4,50 zl
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8. Wypłata gotórvki w lamach uslugi oash baok
za każdą wyplatę' pobierana w dniu lozlicŻenia opelacji

0,60 zł bez opłat 1,30 Zł

9. Zap1łanie o srrldo w bankomatach:
' za ka'żde spnwdŻenie

1) bankó* S(iB bcz opłat bez oplat bez opłat
2) bankór'v obcvch 1,00 zł 1,00 zt l,00 zł

10. Przeslanie do klienta numcru PIN:
1) Doczta 4'00 zł 4,00 zl ,1.00 zt
2) poprzez SMS 2,00 zl 2,00 Żl 2.00 zi

1l Zmiana numeru PIN:
- w baŃonacic siccj sGB 4,50 zl 3,50 zł 4,50 z)

- w banlomatach obcych 't ,00 zI 7 ,00 zI '7.00 zl
12. WYdanie nowcP.o numeru PIN 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
13. Zestawienie fuansakcji przesyłanych do klienta.

- m1eslęczn]c
3'00 Żł 3'00 zł 3.00 zł

t4. Przesłanie ponownego Zestawienia tmnsakcji na życzenie
klienta _ za każde przeslane Zeslawienie

5,00 zł 5,00 zł 5'00 zł

15. Trunsi]kcie bez{otó wko\łe bez opłat bez opłat bez opłat
16. opłata za przewalutowanie i roz]iczenie transakcji

dokonanei w walucie innei niż PLN
3% 3% bez opłat

*Produkt lr}cofany 7 ofeńy

2',7 Q Ń,łiln



III. 5. Rachunek VAT- wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którcgo
7l]łożonv 7os1ał rachunek VAT*

*) opłaty za rcalizację clyspozycii przclerłu z rachulku VAT na inny racl'tunek będą pobierane z
rachrrnku rozliczeniowego' Wysokość oplatjest analogiczna.jak do rachunku rozliczcniowcgo dla
llUrelu pruu.J,/UnJ leŚl rachlnel \ A l'

Lp. wyszczcgólnicnie czynności Stawka
obolviazuiaca

Otwarcic rachunku VAI bez oDłat
2. Prowadzenie rachunku VAT bL-z nplat
3. Wvdanic zaślł'iadczenia o posiadaniu rachurlku vAT na Wniosek Klienta 50,00 zl
4. Sporządzenie zestawienia obrotów nirjednym rachunku VAT na wniosek

Klienta
z bieząccgo roku kalendarzowego 30,00 zł
z ]a1 popżednich 30,00 zł + l5,00

Żl zd ka:Żdy lok
popżedni

5. Soorzadzenie wvciasu baŃowepo bĘz opl3t
6. Wvsłrrnie wvciasu baŃoweso do K]ienta raz w miesiacu bez,'plst
'7. Wysłanic wyciągu bankorł'ego do Kiierrta częścicj niz raz w miesiącu za kżdą

wysyłkę 7,00zł
8. wydaDie powtónego wyciągu bankowcgo z bieżącego foku na Wniosek Klienla za każdy m-c

10.00 Żł
9. Wydanie powtónego wyciągu baŃowego Z l:rt ubiegłych na wniosek Klienta Za kaŻdy fi-c

20 00 zł
10. Pasywny dostęp do banko\Ą'ości e]ektronicznej do rachullku VA'I' tylko Z

Iachunldem rozlicŻeniowym do którego plowadzonY jest Iachunek vAT
bez oplat

28



Ill.6. Kr€dvtv i DożYczki dla klientów instYtucionalnyc
Lp. Wyszczególnienie cZynności Stawka

1 Prowizja przygotowawcza łra jozlnrod klvol)' LLJ/'clolcgo kEdytu/:

. krccl}.ty u' rachunku bieżącym do 1 rrrku do2s%

. kedyty W rachunku bieżącym do 5 lat 1olo rocŻnie

. krcd}'ty obroto\Ą'e do l roklL do l%

. kredyty obrotowe pow}.Źci 1 roku do 5%

. kredyty inwestycyjnc do 5%

. kedyy unijne do ll%

. kredyty hipoteczne do 3%

. kredvtv obrotowe odnawialne do 1 roku do 2,5Yo

. kredyly obrotowe odnawialne do 5 lat do 1olo rocznie

. kedyty płatnjcze do 2Yo

. kred)'ty inwestycyjno-obrololve do 5%

. krecl)'ty technologicale do 3%

. kredyty na r*rlizacje przedsięwzięć termomodernizacyjnyclr i
remonlo$ ) ch

do l%

. kredl.lr inueslyer inś prel'erel]c} inś Z doDl'Itnnli ĄRiVR do 2'%

Ż. Prowizia z tyaułu udzielonej gł'arancji, pofęczcnia' regwarancji' awali od5do7%
3. Za prolongatę splaty kredytu/pożyczki t""lic4nł od rsol} prolo go*me]/ od l%

4. Z^ rozpatrze[ie \\niosku o prucjęcie dłuźnika lub przystąpicnic do dlugu
osoby tŹeciej /nalicz ra od kBoly dluBu/

od 0,5%

5. z^ zfiianę rvarunków umowy kredytowej/gwarancji/ poręczenia' z
$yjątldem prolongaty i podwyższcnia kwoty kredytu /nali.zaDa od klYory kreÓlu
Dozoslałei do sn]al!/ lwarancii/ Dol9cŻeni{

od 0,50%'

6. Za Dodwyższ€nie kwoty kredYtu /od k.olv 
^"i9kvcnń/

od 10/.

1. Za wYdanie promcŚy krcdytowei 70,00 zl
8. Za wydanic opinii bankowej o

na temat zdolności kredytowej
Kliencic, \łydanic opinii / zaświadczenia
Klienta. najegowniosck ,,.r(,n" ' Ji r',.

100'00-500'00zł
9. Za sporządz€nie i rvyda|lic dokumentu z\Y,rlniając€go zabezpieczcnie w formie

hiooteki. zrstałv[ reiestrow€co lub DrŻewłaszczenia

50,00 zł

10. Za wydanic zaświadczenia o wysokości zadlużcnia na wniosek Klienta 50,00 z-ł

11 Za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia zawierającego historię
splaty kredytu lub informującego o wysokości splaconego kapitalu lub/i
odsetek w danym okresie

l00,00 zł

1.2. Za wydanie duplikatu umowy
Zwa|niającego zabezpieczenie w
lub Drzewłaszczcnia

kredytowej lub
łbrmie hipołeki,

duplikatu dokumentu
zastawu r€jcstrowego

30'00 zł

13. z^ spolządzenie i łaslanie wezwania do zaplaty zaległych rat i/Iub
odsetek - od kłźdeso wczwania

50,00 zł

1'1. z^ roa)^t|zanic wnioŚku o bezciężarowe odlacŻeni€ dzialki 100'00 zł
15. Za rcŚtrukturvzacie zadlużenia dÓ 3o/o

16. Inne cz-vnności wvkonvwnne na żvczenie Klienta lub za Klientn 50,00 zł
1',7 Inspekcja u klicnta (z wyjątkiem kredytów preferencyjnych z doplatami

ARiMR)
100'00 zł

18. Za obniźenia kwotv udzicloneso kredYtu 100.00zł

h
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lII- 7. Płatności mobilne BLlK
Lp. wYszcŻególni|)nic czynności Tryb pobierłnia

oDłatY stawka oborłiązującn

Aktywacia BLIK iedoorazowo 0'00 zł
2. Uż{kowanie BLIK ]n1eslęczn1e 0.00 zł
3.

1)

2)

3)

oDłata Żir wYpłatę cotówkiI
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS
S.A' i zrzeszonych banlów
spółdzielczvch

za kaŹdą wypłatę,
pobierana w dniu

rozliczenia operacji

0'00 zł

w bankomatach innych' niż wskazane w
Dkt 1

0,00 zł

1ł' banl<onatach za eranicą nie dot\czy

4.
wypłata gotówki w ramach usfugi cash
back

za kaz dą \łypłatę'
pobierana w dniu

rozliczenia operacii
0'00 zł

5. Krajowa transakcja płatnicza
za kżdą transakcję'
pobierana w dniu

rozliczcnia operacii
bez opłat

6. Zmiana limitu transakcyjnego
za każda zmianę

limitu bęz opl3t

l0



IV. O racie kasorve
Lp. Rodzaj operącji Stawka

1 PrzYimorvanie wpłat:
o na rachut'tki prowaclzone przez Bs i inne banki k]ajowe w Zł 0'6 % min 3'00 Żł *

. z3 gaz 0,6 % min 3,00 zł *

. za enelsię elektryczną 0,6 % min 3'00 Zł *

o za abonamenl RTV 0'6 % min 3'00 zł *

. ,/e lelelon. intcnleL. l\ K. lV {-1li.r*.1 0'6 % min 3'00 Zł *

o składkiZUS. KRUS. Dodalki US l % min 5,00 zł *

. na Spółdzielnję Micszkaniową w Szubinie ** l,00 Ż1

o na Spóldzielnię Mieszk.uiową TRANSPoRTowIEC *i]' ] 
'00 

zł
. na wspólnoty Mieszkaniorve (Solec Kujawski) ** l,0O zl
o Nauczycielska SpółdzielniaMieszkaniowaZNlcZ 2,00 zl

- Za w!łatv z t\'tułu sorzeda]Źv wodv ** 2,00 zI
- za wpłatY z t}.tułu usłuA 0'6 % mil 3,00 zł *

. na cele kultu religłnego (potrzeby kościoła, misje) l'00 zł

. na ccle char).tatywne ( pomoc dla chorych dzieci, Wielka Orkiestra
Świątecznej Ponocy' pomoc dla ofiar katastro| wypadków' powodzi,
ponoc W doż].wianiu)

1,00 zl

*od kwoty po\łyżej 500,00 zł' opłata wg %
**dotyczy wpłat na rachunłi prolvadzone rv BS lv Szńinie i oddziałach

v. I

Zatwicrdzona została Uchwałą Zarządu Banku Spóldzielczego w Sz!ńinie or 1/36/2019
w dniu 04.09.2019r.
Niniejsza taryfa obowiPuje oci dr' a l6'09.2019r. BANK sPÓŁDzlELczY

W SZUBINIE

:\;:r:::::

.lnne nt)sc
Lp. Rodzaj opcracji Stawka

l. Poszukiwaurie rachun}ów iednei osobv / udzielenie oisemrrei informacii 30'00 z'ł

). Przviecie i orzechowvwanie deooz\.tu 20,00 zl
oDłata za Doltfel Clo skarbca nocnego 5'00 ZlZa szt[Lkę

4. C)bsłusa weks]a:

. 7łożenie wekŚla do dvskonta 20'00 zł

. plzyjęcie weksla do dyskonta 2 -5oź siuny
wckslowcj

. zgłoszenie weksla
wekslowej

do protestu wyniku niezapłacenia sumy l-37o sumy
wekslowej

opłatę pobiela BS (domicy]ant) od głównęgo dłużnika wekslowego lub
podawcy weksla albo od banku. który weksel zdyskontował


