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DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Bank Spółdzielczy w Kościerzynie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą „Taryfą prowizji i opłat”. 
2. Pojęcia stosowane w niniejszej Taryfie oznaczają, co następuje: 

1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji Posiadacza rachunku z Bankiem lub Banku z Posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń 
elektronicznych, 

2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w Taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup Klientów, 
3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia, w tym Bank Spółdzielczy  

w Kościerzynie, 
4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności hasło SMS, klucz sprzętowy, 

PIN do klucza sprzętowego.  
3. Prowizje i opłaty ustalone są w złotych, z wyjątkiem kart wydawanych do rachunków w walutach wymienialnych, które są pobierane w walucie rachunku do którego wydano kartę. 
4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego 

grosza w górę. 
5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 
6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie Rachunku na podstawie udzielonej przez Klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 
7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar 

innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją Klienta. 
8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 
2) cyklicznie, 
3) w innych terminach wskazanych w niniejszej Taryfie lub umowach zawartych pomiędzy Klientem a Bankiem Spółdzielczym w Kościerzynie. 

9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2 pobierane są w następujących terminach: 
1) pierwszego dnia roboczego nowego miesiąca – w przypadku usługi SMSaldo, 
2) 10 dnia każdego miesiąca – w przypadku komunikatów SMS wysyłanych poprzez elektroniczne kanały dostępu, 
3) 27 dnia każdego miesiąca – w przypadku usługi uzyskania na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku, 
4) ostatniego dnia każdego miesiąca – w przypadku opłat za prowadzenie rachunków oraz udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu, 

z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez 
Bank Spółdzielczy w Kościerzynie, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 

10. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu: 
1) Impuls – przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia, 
2) Senior – przeznaczonego dla klientów po okazaniu legitymacji emeryta, 
3) „Konto TAK!” – przeznaczonego dla klientów indywidualnych, którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku, 
4) Podstawowy rachunek płatniczy – przeznaczony dla klientów indywidualnych, którzy nie posiadają żadnego innego rachunku płatniczego w rozumieniu art. 4 ustawy – Prawo Bankowe. 
5) UKRAINA - Dla osób fizycznych – cudzoziemców, którzy są obywatelami Ukrainy i którzy opuścili to terytorium lub nie mogą na nie powrócić w związku z prowadzonymi tam 

działaniami wojennymi. Oferta dotyczy tylko cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę po 23 lutego 2022 r. (Oferta ważna do dnia 16.03.2023 r.) 
11. Pakiety dla organizacji niefinansowych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 

1) PKZP – Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych, 
2) Rad rodziców 
3) SKO – Szkolnych Kas Oszczędnościowych. 

12. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 
1) Moja firma – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 
2) Biznes –  dla klientów instytucjonalnych, 
3) Agro –  dla rolników indywidualnych, 
4) Wspólnota –  dla wspólnot mieszkaniowych, 
5) Non profit – dla fundacji, stowarzyszeń, kościołów oraz organizacji pożytku publicznego, 
6) Standard – dla klientów instytucjonalnych. 

13. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w Regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 
14. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach 

funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 
15. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej Taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego 

w Kościerzynie. 
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16. Zarząd Banku Spółdzielczego w Kościerzynie upoważnia Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i Dyrektora Oddziału do wyrażania zgody na pobieranie prowizji i opłat niższych niż 
określone w niniejszej Taryfie prowizji i opłat. 

17. Za usługi nie przewidziane w Taryfie, prowizje lub opłaty ustalają osoby wymienione w pkt 16. 
 

§ 2 
Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych należy rozumieć: 
1. kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”; 
2. polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej; 
3. polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy 

odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA); 
4. polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez 

tego samego dostawcę; 
5. polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na 

krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro; 
6. polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy; 
7. powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS; 
8. prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta 

oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta; 
9. sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji 

wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej; 
10. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu 

karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty; 
11. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na 

terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taka wypłatę lub w placówce dostawcy; 
12. wydanie karty płatniczej – usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy; 
13. obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty 

obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika; 
14. obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty 

pomniejsza ustalony limit kredytowy; 
15. wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku 

płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi; 
16. wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy; 
17. wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy; 
18. usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, złożenie dyspozycji do 

rachunku; 
19. zlecenie stałe – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek 

płatniczy odbiorcy. 
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DZIAŁ II.  Usługi dla klientów indywidualnych 
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 
Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Rachunek oszczędnościowy 

Impuls Standard Senior Konto TAK! 
Podstawowy 

rachunek 
płatniczy 

 
UKRAINA 

 
(oferta ważna  

do dnia 
16.03.2023 r.) 

A’vista Walutowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku     
Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 10 zł 0 zł 
Prowadzenie rachunku miesięcznie, za 

każdy rachunek 
0 zł  6 zł / 0 zł 1 1 zł 1 zł / 0 zł 1 0 zł 0 zł 1 zł 0 zł 

Wpłaty gotówkowe na rachunek: 
naliczana od 

wpłacanej kwoty 

   
- dokonywane w placówce Banku 0 zł 3 zł 0,1% min. 3 zł 
- dokonywane w urządzeniach samoobsługowych BS w Kościerzynie 0 zł 0 zł - 

Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku naliczana od 
wypłacanej kwoty 

0 zł 3 zł 0,1% min. 3 zł 

2. Realizacja przelewów     
Złożonych w formie papierowej: 

za każdy przelew 

   
- na rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe  0 zł 3 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 
- na rachunki rozliczeniowe  

0,25 % min. 5 zł 
0 zł 2 / 0,25 
% min. 5 zł 

0 zł 
- 

0,15% min. 3 zł 

- na rachunki prowadzone przez inne banki niż BS w Kościerzynie 6 zł 5 zł 6 zł 0 zł 2 / 4 zł 0 zł - - 
  - realizowanych w systemie Express Elixir  10 zł - - 

Złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:    
- na rachunki w ramach BS w Kościerzynie i SGB 0 zł - - 
- na rachunki prowadzone przez inne banki niż BS w Kościerzynie 

i SGB 
0 zł 1 zł 0 zł 2 / 1 zł 0 zł 

- - 

-  realizowanych w systemie Express Elixir lub BlueCash 5 zł  - - 
Realizowane w systemie SORBNET:    

-  w kwocie równej lub wyższej niż 1 000 000 zł za każdy przelew 200 zł   
-  w kwocie niższej niż 1 000 000 zł za każdy przelew 100 zł   

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

    

Realizacja przelewu złożonego w formie papierowej  za każdy przelew 2,50 zł 0 zł 2 / 3 zł 2,50 zł - - 
Modyfikacja kwoty lub terminu zlecenia stałego albo odwołanie zlecenia 
stałego złożone w formie papierowej 

za każdą 
dyspozycję 

2,50 zł 0 zł 2,50 zł 
- - 

4. Polecenie zapłaty     
Złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za każdą 

dyspozycję 
10 zł 0 zł 10 zł - - 

Odwołanie zgody na obciążanie rachunku z tytułu polecenia zapłaty za każdą 
dyspozycję 

10 zł 0 zł 10 zł - - 

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za każdy przelew 1,50 zł 0 zł 2 / 1,50 zł 1,50 zł - - 
Odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo 
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 

za każdą 
dyspozycję 

5 zł 0 zł 5 zł - - 

 
1 Stawka 0 zł na okres 6 miesięcy dla rodzica / opiekuna prawnego osoby małoletniej  w wieku od 13 lat dla której posiadacz założył rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (obowiązuje od 01.01.2022 r.); 
2 Pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym, realizowane w ramach Ustawowego limitu bezpłatnych przelewów: pięć pierwszych przelewów realizowanych w danym miesiącu na terenie kraju. Do tego limitu wlicza się następujące transakcje 
(również gdy są one bezwarunkowo bezpłatne): polecenie przelewu wewnętrznego, polecenie przelewu w PLN do innego banku krajowego, przelew walutowy (polecenie przelewu w walucie obcej wysłane do banku krajowego), polecenie przelewu 
SEPA do banku krajowego, zlecenie stałe. 
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 
Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Rachunek oszczędnościowy 

Impuls Standard Senior Konto TAK! 
Podstawowy 

rachunek 
płatniczy 

 
UKRAINA 

 
(oferta ważna  

do dnia 
16.03.2023 r.) 

A’vista Walutowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Usługi bankowości elektronicznej     
Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:     

- Kanału WWW miesięcznie 0 zł - 0 zł 
- Serwis SMS  jednorazowo 5 zł 0 zł - 5 zł 

Opłata za wysłanie SMSa autoryzacyjnego - Serwis SMS / Informacja 
SMS 

za każdy wysłany 
SMS 

0,20 zł 0 zł - 0,20 zł 

Opłata za użytkowanie klucza sprzętowego: 
- wydanie pierwszego klucza sprzętowego  
- wydanie klucza sprzętowego w miejsce utraconego, uszkodzonego 

przez Klienta 

za każdy klucz 
sprzętowy 

120 zł - 120 zł 

Wygenerowanie nowego certyfikatu za każdy certyfikat 20 zł - 20 zł 
Wznowienie certyfikatu, któremu upłynął termin ważności - 0 zł - 0 zł 
Wygenerowanie nowego hasła dostępu do kanału WWW za każde hasło 10 zł - 10 zł 
Zmiana numeru telefonu komórkowego do serwisu SMS / Informacja SMS za każdą 

dyspozycję 
10 zł - 10 zł 

Zmiana na wniosek Klienta:  
- limitów i/lub częstotliwości wysyłania powiadomień SMS,  
- maksymalnej kwoty operacji i/lub wszystkich operacji w ciągu dnia 

za każdą 
dyspozycję 

10 zł - 10 zł 

6. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego       
Sporządzenie w formie papierowej i odbiór wyciągu bankowego w 
placówce Banku 

za każdy 
dokument 

0 zł - 0 zł 

Sporządzenie w formie papierowej i wysłanie wyciągu bankowego 
za pośrednictwem operatora pocztowego 

za każdy 
dokument 

7 zł - 7 zł 

Sporządzenie duplikatu wyciągu bankowego / historii rachunku  
za okres poprzedzający ostatni miesiąc 

za każdy 
miesięczny 
dokument 

20 zł - 20 zł 

Poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty 
elektronicznej (e-mail) klienta 

- 0 zł - 0 zł 

7. Inne usługi       
Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 12 zł - 7 zł 
Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta za każdą opinię 150 zł 
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej za każde 

zgłoszenie 
- 10 zł - 

Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) za każde 
przepisanie 

- 20 zł - 

Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny (i odwrotnie) za każdą zmianę 20 zł 
Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w dniu 
innym niż dzień założenia rachunku 

za każdą 
dyspozycję 

10 zł 

Złożenie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza 
rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każdą 
dyspozycję 

20 zł 

Realizacja dyspozycji spadkobierców za każdą 
dyspozycję 

15 zł 

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku  
(w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem 
prowadzenia rachunku) w przypadku niepodjęcia gotówki 

naliczana od kwoty 
do wypłaty 

- - 0,3% min.10 zł 
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 
Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Rachunek oszczędnościowy 

Impuls Standard Senior Konto TAK! 
Podstawowy 

rachunek 
płatniczy 

 
UKRAINA 

 
(oferta ważna  

do dnia 
16.03.2023 r.) 

A’vista Walutowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Zmiana warunków awiza za każdą zmianę - - 100 zł 
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 
takiego tytułu 

za każdą 
dyspozycję, 
naliczana od 

przekazywanej 
kwoty  

0,5% min. 20 zł 

Blokada środków na rachunkach klientów (na rzecz innego banku  
i innych instytucji np. Urzędu Skarbowego, ZUS, Urzędu Celnego itp.) 

za każdą blokadę, 
naliczana od 

blokowanej kwoty 
0,5% min. 40 zł 

Odzyskanie środków pieniężnych w przypadku wykonania zlecenia przy 
użyciu błędnie podanego numeru rachunku bankowego przez płatnika 
(czynność realizowana zgodnie z dyspozycją Klienta) 

za każdą 
dyspozycję 

2 %  min. 10 zł  (max. 500 zł) 

Sporządzenie i przekazanie informacji dla organów i instytucji 
uprawnionych 

za każdą 
przekazaną 

informację zgodnie  
z dyspozycją 

klienta 

50 zł 

Rozdział 2.  Obsługa rachunków bankowych prowadzonych dla PKZP, Rad rodziców, SKO 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy 
PKZP Rady rodziców SKO 

1 2 3 4 5 
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku   
Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 
Prowadzenie rachunku miesięcznie, za każdy rachunek 6 zł 0 zł 
Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

naliczana od wpłacanej kwoty 
 

- dokonywane w placówce Banku 0 zł 
- dokonywane w urządzeniach samoobsługowych 0 zł 

Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku naliczana od wypłacanej kwoty 0 zł 
2. Realizacja przelewów 
Złożonych w formie papierowej: 

za każdy przelew 

 
- na rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe  0 zł 
- na rachunki rozliczeniowe 0,25 % min. 5 zł 
- na rachunki prowadzone przez BS w Kościerzynie jednostek 

samorządowych 
0 zł 

- na rachunki prowadzone przez inne banki niż BS w Kościerzynie 5 zł 
 - realizowanych w systemie Express Elixir  10 zł 

Złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:  
- na rachunki w ramach BS w Kościerzynie i SGB 0 zł 
 - na rachunki prowadzone przez inne banki niż BS w Kościerzynie i SGB 1 zł 
 - realizowanych w systemie Express Elixir lub BlueCash 5 zł 

Realizowane w systemie SORBNET:  
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy 
PKZP Rady rodziców SKO 

1 2 3 4 5 
-  w kwocie równej lub wyższej niż 1 000 000 zł za każdy przelew 200 zł 
-  w kwocie niższej niż 1 000 000 zł za każdy przelew 100 zł 
3. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez 

klienta (zlecenie stałe) 
  

Realizacja przelewu złożonego w formie papierowej  za każdy przelew 2,50 zł 
Modyfikacja kwoty lub terminu zlecenia stałego albo odwołanie zlecenia 
stałego złożone w formie papierowej 

za każdą dyspozycję 2,50 zł 

4. Polecenie zapłaty   
Złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 10 zł 
Odwołanie zgody na obciążanie rachunku z tytułu polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 10 zł 
Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za każdy przelew 1,50 zł 
Odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo 
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 

za każdą dyspozycję 
5 zł 

5. Usługi bankowości elektronicznej   
Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:   
- Kanału WWW miesięcznie 0 zł 
- Kanału WWW w wariancie korporacyjnym miesięcznie 0 zł 
- Serwis SMS  jednorazowo 5 zł 
Opłata za wysłanie SMSa autoryzacyjnego - Serwis SMS / Informacja SMS za każdy wysłany SMS 0,20 zł 
Opłata za użytkowanie klucza sprzętowego: 
- wydanie pierwszego klucza sprzętowego  
- wydanie klucza sprzętowego w miejsce utraconego, uszkodzonego przez 

Klienta 

za każdy klucz sprzętowy 120 zł 

Wygenerowanie nowego certyfikatu za każdy certyfikat 20 zł 
Wygenerowanie nowego hasła dostępu do kanału WWW za każde hasło 10 zł 
Wznowienie certyfikatu, któremu upłynął termin ważności - 0 zł 
Zmiana numeru telefonu komórkowego do serwisu SMS / Informacja SMS  za każdą dyspozycję 10 zł 
Zmiana na wniosek Klienta:  
- limitów i/lub częstotliwości wysyłania powiadomień SMS,  
- maksymalnej kwoty operacji i/lub wszystkich operacji w ciągu dnia 

za każdą dyspozycję 
10 zł 

6. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego     
Sporządzenie w formie papierowej i odbiór wyciągu bankowego w placówce 
Banku 

za każdy dokument 0 zł 

Sporządzenie w formie papierowej i wysłanie wyciągu bankowego za 
pośrednictwem operatora pocztowego 

za każdy dokument 7 zł 

Sporządzenie duplikatu wyciągu bankowego / historii rachunku  
za okres poprzedzający ostatni miesiąc 

za każdy miesięczny dokument 20 zł 

Poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej  
(e-mail) klienta 

- 0 zł 

7. Inne usługi     
Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 12 zł 
Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta za każdą opinię 150 zł 
Dokonanie zmiany karty wzorów podpisów do prowadzenia rachunków 
bankowych 

za każdą zmianę 20 zł 

Odzyskanie środków pieniężnych w przypadku wykonania zlecenia przy użyciu 
błędnie podanego numeru rachunku bankowego przez płatnika (czynność 

za każdą dyspozycję 2 %  min. 10 zł  (max. 500 zł) 
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy 
PKZP Rady rodziców SKO 

1 2 3 4 5 
realizowana zgodnie z dyspozycją Klienta) 
Sporządzenie i przekazanie informacji dla organów i instytucji uprawnionych za każdą przekazaną informację 

zgodnie z dyspozycją klienta 
50 zł 

 



Rozdział 3.  Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 
1 2 3 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku   
Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej  - 0 zł 
Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej - 0 zł 
Wpłaty gotówkowe na rachunek - 0 zł 
Wypłaty gotówkowe z rachunku - 0 zł 
2. Realizacja przelewów   
Złożonych w formie papierowej: 

za każdy przelew 
  

 

 
- na rachunki prowadzone w BS w Kościerzynie 0 zł 
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Kościerzynie 5 zł 
Realizowane w systemie SORBNET:  
-  w kwocie równej lub wyższej niż 1 000 000 zł za każdy przelew 200 zł 
-  w kwocie niższej niż 1 000 000 zł za każdy przelew 100 zł 

3. Inne usługi   
Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny (i odwrotnie) za każdą zmianę 20 zł 
Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w dniu 
innym niż dzień założenia rachunku 

za każdą dyspozycję 10 zł 

Złożenie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza 
rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każdą dyspozycję 20 zł 

Realizacja dyspozycji spadkobierców - 20 zł 
Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku 
terminowej lokaty  oszczędnościowej 

za każdą blokadę 100 zł 

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 
takiego tytułu 

za każdą dyspozycję 
naliczana od przekazywanej kwoty  

0,5% min. 20 zł 



Rozdział 4. Instrumenty płatnicze 
Karty płatnicze wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe z funkcją zbliżeniową) 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

Visa do konta 
UKRAINA 

(oferta ważna  
do dnia 

16.03.2023 r.) 

MasterCard 
“młodzieżowa”  

Visa 
“młodzieżowa” 

MasterCard  Visa 
MasterCard / VISA  

do “Konta TAK!” 

MasterCard do 
Podstawowego 

rachunku płatniczego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Wydanie karty   
Wydanie/wznowienie karty dla posiadacza rachunku, 
współposiadacza rachunku  

za każdą kartę 0 zł 5 zł 0 zł - 

Wydanie/wznowienie karty dla osoby wskazanej za każdą kartę 20 zł 
Użytkowanie karty  miesięcznie 0 zł 1,50 zł  3,50 zł 0 zł 3 / 5 zł 0 zł 
Użytkowanie karty „młodzieżowej” przez użytkownika  
po 30-tym roku życia 

miesięcznie 
- 3,50 zł - - - - 

Wydanie duplikatu karty w miejsce uszkodzonej za każdą kartę 0 zł 20 zł 
2. Operacje kartą   
Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji, 
naliczana od wypłacanej 

kwoty 

 
 1. w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A.  

i zrzeszonych banków spółdzielczych 
0 zł 0 zł 0 zł 

2. w kasach banków SGB 4 0 zł 3 zł 0 zł 
3. w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 

0 zł 2% min. 5 zł 1 zł 
Pierwsze 5 wypłat 

w miesiącu 0 zł 
kolejne 3 zł 

4. w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 4 0 zł 3% min. 5 zł 3% min. 4,50 zł 0 zł 
 5. w bankomatach za granicą (na terenie państw 

członkowskich EOG) 
0 zl 2% min. 5 zł 1 zł - 

 6. w bankomatach za granicą (poza terytorium 
państw członkowskich EOG) 

0 zł 3% min. 10 zł - 

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

- 0 zł 3% min. 5 zł 1 zł 0 zł 

Transakcje bezgotówkowe: 

- 

 
- dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 0 zł 0 zł 
- dokonywana poza terytorium państw członkowskich 
EOG 

0 zł 0 zł - 

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

0 zł 0 zł 

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana  
w dniu rozliczenia operacji 

0 zł 1 zł 0 zł 0 zł 

3. Inne czynności   
Wydanie pierwszego numeru PIN w wersji papierowej za każdy numer PIN 0 zł 5 zł 
Wygenerowanie i wysyłka pierwszego numeru PIN 
poprzez SMS 

za każdy numer PIN 2 zł 

Wydanie kolejnego numeru PIN w wersji  
papierowej / SMS 

za każdy numer PIN 
6 zł 6 zł 5 6 zł 

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat 
gotówki na wniosek klienta 

za każdą zmianę 5 zł 

 
3 w przypadku zrealizowania minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą w miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym przypadku 5 zł 
4 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
5 Opłata naliczana automatycznie (Podmiot naliczający opłatę: SGB-Bank S.A.) 
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

Visa do konta 
UKRAINA 

(oferta ważna  
do dnia 

16.03.2023 r.) 

MasterCard 
“młodzieżowa”  

Visa 
“młodzieżowa” 

MasterCard  Visa 
MasterCard / VISA  

do “Konta TAK!” 

MasterCard do 
Podstawowego 

rachunku płatniczego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 0 zł 2,58 zł 
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na 
życzenie klienta 

za każde zestawienie 2,58 zł 

Zmiana PIN w bankomatach: 
za każdą zmianę 

 
1. banków SGB 0 zł 4,50 zł 
2. innych, niż wskazane w pkt 1 0 zł 7 zł 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
za każde sprawdzenie 

 
1. banków SGB 0 zł 0,50 zł 1 zł 0 zł 
2. innych, niż wskazane w pkt 1 0 zł 1,50 zł 1,50 zł 1 zł 

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN kurierem za każdą przesyłkę 0 zł 45 zł nie dotyczy 
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji 
dokonanej w walucie innej niż PLN 

naliczana od kwoty 
transakcji, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
3% 0 zł 3 % 0 zł 3 %  

0 zł MasterCard 
3% Visa 

0 zł 

 
Instrument płatniczy – BLIK  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

Płatności mobilne BLIK 
1 2 3 

Aktywacja BLIK za każdą kartę 0 zł 
Użytkowanie BLIK miesięcznie za każdą kartę 0 zł 
Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu rozliczenia operacji, 

naliczana od wypłacanej kwoty 

 
1. w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych 0 zł 
2. w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 0 zł 
3. w bankomatach za granicą nie dotyczy 

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę,  
pobierana w dniu rozliczenia operacji 

0 zł 

Krajowa transakcja płatnicza za każdą transakcję,  
pobierana w dniu rozliczenia operacji 

0 zł 

Zmiana limitu transakcyjnego za każda zmianę limitu 0 zł 
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Karty płatnicze wydane do rachunku oszczędnościowego w EUR/USD/GBP (debetowe z funkcją zbliżeniową) 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

MasterCard 
1 2 3 

1. Wydanie karty     
Wydanie / wznowienie karty dla posiadacza rachunku, współposiadacza rachunku za każdą kartę 0 zł 
Wydanie / wznowienie karty dla osoby wskazanej za każdą kartę 20 zł 
Użytkowanie karty miesięcznie za każdą kartę 4 zł 
Wydanie duplikatu karty w miejsce uszkodzonej za każdą kartę 20 zł 
2. Operacje kartą     

Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu rozliczenia operacji, 

naliczana od wypłacanej kwoty 

 
1. w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych 0,00 
2. w kasach banków SGB 6 1 EUR / 1 USD / 1 GBP 
3. w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP 
4. w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 6 3% min. odpowiednio 1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP 
5. w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min. odpowiednio 1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP 

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

za każdą wypłatę,  
pobierana w dniu rozliczenia operacji, 

naliczana od wypłacanej kwoty 
3% min. odpowiednio 1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP 

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu rozliczenia operacji 

0,50 EUR / 0,50 USD / 0,50 GBP 

Transakcje bezgotówkowe - 0 zł 
3. Inne opłaty     

Wydanie pierwszego numeru PIN w wersji papierowej za każdy numer PIN 5 zł 

Wygenerowanie i wysyłka pierwszego numeru PIN poprzez SMS za każdy numer PIN 2 zł 
Wydanie kolejnego numeru PIN w wersji papierowej / SMS za każdy numer PIN 6 zł 
Zmiana PIN w bankomatach banków SGB 

za każdą zmianę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji  

 
1. banków SGB 1 EUR / 1 USD / 1 GBP 
2. innych, niż wskazane w pkt 1 1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
za każde sprawdzenie 

 
1. banków SGB 0,25 EUR / 0,30 USD / 0,20 GBP 
2. innych, niż wskazane w pkt 1 1 EUR / 1 USD / 1 GBP 

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany 1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP 
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 0,50 EUR / 0,60 USD / 0,40 GBP 

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 0,50 EUR / 0,60 USD / 0,40 GBP 
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN kurierem za każdą przesyłkę 11 EUR / 13 USD / 9 GBP 

 

 
6 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
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Karty przedpłacone, kredytowe (z funkcją zbliżeniową) 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI 

Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

PRZEDPŁACONE KREDYTOWE 
PRZEDPŁACONE KREDYTOWE 

MasterCard Visa / MasterCard 
1 2 3 4 

1. Wydanie karty  
Wydanie karty:  

rocznie, z góry 
za każdy rok 

za każdą kartę 
 

 
- głównej 25 zł 55 zł 
- dołączonej - 55 zł 

Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30 zł - 
Wznowienie karty głównej lub dołączonej za każdą kartę - 55 zł 
Użytkowanie karty  
(opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania karty) 

rocznie, z góry za każdy rok ważności 
karty (pierwszej i wznowionych) 

- 55 zł 

Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę - 25 zł 
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę - 55 zł 
2. Operacje kartą  
Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę,  
naliczana od wypłacanej kwoty,  

pobierana w dniu rozliczenia operacji 
naliczana od wypłacanej kwoty 

 
1. w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych 

banków spółdzielczych 
0 zł 3% min. 6 zł 

2. w kasach banków SGB 7 5 zł 3% min. 6 zł 
3. w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 1,30 zł 3% min. 6 zł 
4. w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 5 3% min. 10,00 zł 3% min. 6 zł 
5. w bankomatach za granicą na terenie EOG 1,30 zł 3% min. 6 zł 
6. w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 4,50 zł 3% min. 6 zł 

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

za każdą wypłatę,  
naliczana od wypłacanej kwoty,  

pobierana w dniu rozliczenia operacji 
naliczana od wypłacanej kwoty 

3% min. 4,50 zł - 

Transakcje bezgotówkowe: 

- 

  
- dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 0 zł 
- dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG 0 zł 
 - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium 
innego państwa członkowskiego EOG) 

0 zł 

Za odroczony termin płatności od transakcji 
bezgotówkowych i wypłat gotówki:  

- w kraju  
- za granicą 

miesięcznie, naliczana od kwoty 
transakcji wykonanych  

w poprzednim cyklu rozliczeniowym 
- - 

3. Inne opłaty  
Zasilenie rachunku karty - 0 zł 0 zł 
Zastrzeżenie karty  - 0 zł 0 zł 
Wydanie pierwszego numeru PIN w wersji papierowej za każdy numer PIN 0 zł 0 zł 
Wydanie kolejnego nowego numeru PIN w wersji papierowej za każdy numer PIN 6 zł 6 zł 
Zmiana nr PIN w bankomatach: 

za każdą zmianę 
  

1. banków SGB 4,50 zł 
2. innych, niż wskazane w pkt 1 7 zł 

 
7 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
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WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI 

Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

PRZEDPŁACONE KREDYTOWE 
PRZEDPŁACONE KREDYTOWE 

MasterCard Visa / MasterCard 
1 2 3 4 

Zmiana limitu kredytowego - - 0 zł 
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki 
na wniosek klienta 

za każdą zmianę - - 

Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem 
funkcjonowania kart kredytowych i 

umową 
- 5% min. 50 zł 

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta - - 0 zł 
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie 
klienta 

za każde zestawienie 
- 

2,58 zł 

Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w 
okresie rozliczeniowym) lub wezwania do spłaty zadłużenia - 
w przypadkach określonych w umowie o kartę 

za każdy monit - 20 zł 

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia operacji 

- 3 % 

Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę - - 
Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę - - 
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Rozdział 5. Kredyty i pożyczki 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 
1 2 3 

1. Prowizja przygotowawcza:   
Udzielenie kredytu gotówkowego 

naliczana od kwoty udzielonego 
kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia 
kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych  
w ROR), płatna: jednorazowo, przed lub 
przy postawieniu kredytu do dyspozycji 

kredytobiorcy 

3 % nie mniej niż 100 zł 
Udzielenie kredytu gotówkowego dla pracowników sektora samorządowego  

oraz finansowego  
1 % nie mniej niż 100 zł 

Udzielenie kredytu gotówkowego Kredyt EKO / Kredyt dla seniora 1,5 % nie mniej niż 100 zł 
Udzielenie/odnowienie kredytu w ROR 2 % nie mniej niż 100 zł 
Udzielenie kredytu hipotecznego:  

1. Mieszkaniowe 2 % 
2. Mieszkaniowe dla pracowników sektora samorządowego oraz finansowego 1 % 
3. Konsolidacyjne  2 % 
4. Pożyczki hipoteczne 3 % 
5. Pożyczki hipoteczne pracowników sektora samorządowego oraz finansowego 1 % 

Udzielenie kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych 3 % 
2. Inne czynności    
Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta 

za każdy harmonogram 

 
1. kredyty udzielone na kwotę do wysokości 255.550 zł, z wyłączeniem kredytów 

zabezpieczonych hipotecznie 
0 zł 

2. kredyty inne niż wskazane w pkt 1 10 zł 
Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki        naliczana od kwoty prolongowanej,  

płatna jednorazowo 
1,0 % nie mniej niż 200 zł 

Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby 
trzeciej 

naliczana od kwoty długu,  
płatna jednorazowo 

0,5 % nie mniej niż 300 zł 

Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty                      naliczana od kwoty kredytu/pożyczki 
pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo 

0,1 % nie mniej niż 300 zł 

Za wydanie promesy kredytowej  
(w przypadku udzielenia kredytu opłata jest zaliczana w poczet prowizji przygotowawczej) 

naliczana od kwoty wydanej promesy 
kredytowej 

0,2 % nie mniej niż 2000 zł 

Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta za każdą opinię 250 zł 
Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 100 zł 
Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu 
rejestrowego lub przewłaszczenia 

za każdy duplikat 
100 zł 

Za wysłanie upomnienia/monitu (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w 
przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki 

za każde upomnienie/monit 
30 zł  

Za wysłanie wezwania do zapłaty – w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki za każde wezwanie 30 zł 
Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 300 zł 
Za zawarcie ugody bankowej naliczana od kwoty objętej ugodą,  

płatna jednorazowo 
1,0 % nie mniej niż 300 zł 

Za przeprowadzenie kontroli 
za każdą przeprowadzoną kontrolę, 

odległość liczona w jedną stronę 
200 zł do 50 km, 300 zł powyżej 50 km a) przed zawarciem umowy kredytu / pożyczki 

b) na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu / pożyczki 
Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia 
z tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje 
jako dłużnik 

za każde zaświadczenie 
150 zł 
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Rozdział 6. Ubezpieczenia 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 
Visa Electron „młodzieżowa” /  

Visa Electron / Maestro / 
MasterCard Debit PayPass 

Visa Classic / 
MasterCard Standard 

MasterCard Gold 

1 2 3 4 5 
Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej: 
Pakiet Bezpieczna Karta  
(nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z 
bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty 
płatniczej) miesięcznie 

 

- 

- Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł) 1,45 zł 
- Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł) 2,55 zł 

Pakiet Bezpieczny Podróżnik 

miesięcznie 

  - 
- Wariant Classic  

(koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EURO,  
następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł) 

1,05 zł 

 
- Wariant Gold  

(koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EURO,  
następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł) 

2,95 zł 

Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik 
miesięcznie 

  
- Wariant Classic  2,05 zł 0 zł 
- Wariant Gold 4,75 zł 4,75 zł 

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w „Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Bezpieczny Podróżnik” 
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DZIAŁ III. Usługi dla klientów instytucjonalnych 

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 
Rachunek rozliczeniowy 

Walutowy 
Moja firma Biznes Agro Wspólnota Non profit Standard 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku         
Otwarcie rachunku - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
Prowadzenie rachunku rozliczeniowego: 

miesięcznie, 
za każdy rachunek 

       
- bieżącego 20 zł  30 zł 15 zł  15 zł 5 zł 30 zł 0 zł 

- pomocniczego 15 zł 20 zł 10 zł 10 zł 5 zł 20 zł - 
Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

naliczana od 
wpłacanej kwoty 

       
- dokonywane w placówce Banku 0,3%   

min. 5 zł 
0,3%  

min. 5 zł 
0,3%  

min. 5 zł 
1,50 zł 0 zł 

0,3% 
min. 5 zł 

0,3%  
min. 10 zł 

- dokonywane w urządzeniach 
samoobsługowych 

0,15% min. 5zł 0,15% min. 5zł 0,15% min. 5zł 0,15% min. 5zł 0,15% min. 5zł 0,15% min. 5zł - 

Wypłaty gotówkowe z rachunku naliczana od 
wypłacanej kwoty 

0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 10 zł 

2. Realizacja przelewów         
Złożonych w formie papierowej: 

za każdy przelew 

 
- na rachunki rozliczeniowe  5 zł 
- na rachunki prowadzone przez inne banki 6 zł 
- na rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe 0,3%  

min. 5 zł 8 
0,3%  

min. 5 zł 8 
0,3%  

min. 5 zł 8 0 zł 0 zł 
0,3%  

min. 5 zł 8 
0,3%  

min. 5 zł 8 

- realizowanych w systemie Express Elixir 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł - 
Złożonych za pośrednictwem elektronicznych 
kanałów dostępu: 

      
 

 - na rachunki w ramach BS w Kościerzynie  
i SGB 

0 zł - 

- na rachunki prowadzone przez inne banki  
niż SGB 

1 zł - 

- na rachunki US i ZUS   0 zł 1 zł - 
- na rachunki KRUS  

placówek w Kościerzynie i Kartuzach 
1 zł 0 zł 1 zł - 

 - realizowanych w systemie Express Elixir lub 
BlueCash 

10 zł  
- 

Realizowane w systemie SORBNET:  - 
-  w kwocie równej lub wyższej niż 1 000 000 zł za każdy przelew 200 zł  
-  w kwocie niższej niż 1 000 000 zł za każdy przelew 100 zł  
3. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe) 
Realizacja przelewu złożonego w formie 
papierowej  

za każdy przelew 2,50 zł - 

Modyfikacja kwoty lub terminu zlecenia 
stałego albo odwołanie zlecenia stałego 
złożone w formie papierowej 
 

za każdą dyspozycję 2,50 zł - 

 
8 z tytułu wynagrodzenia – 0 zł 
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 
Rachunek rozliczeniowy 

Walutowy 
Moja firma Biznes Agro Wspólnota Non profit Standard 

4. Polecenie zapłaty         
Złożenie zgody na korzystanie z polecenia 
zapłaty 

za każdą dyspozycję 10 zł 
- 

Odwołanie zgody na obciążanie rachunku z 
tytułu polecenia zapłaty 

za każdą dyspozycję 10 zł 
- 

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku 
dłużnika 

za każdy przelew 1,50 zł 
- 

Odwołanie pojedynczego niezrealizowanego 
polecenia zapłaty albo aktualizacja treści 
zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 

za każdą dyspozycję 5 zł - 

5. Usługi bankowości elektronicznej         
Udostępnienie elektronicznych kanałów 
dostępu: miesięcznie, 

niezależnie od ilości 
rachunków 

       

- Kanału WWW 0 zł 5 zł 0 zł  
- Kanału WWW w wariancie korporacyjnym - 20 zł 0 zł 20 zł 
- Serwis SMS  jednorazowo 5 zł 

Opłata za wysłanie SMSa autoryzacyjnego - 
Serwis SMS / Informacja SMS 

za każdy wysłany 
SMS 

0,20 zł 

Opłata za użytkowanie klucza sprzętowego: 
- wydanie pierwszego klucza sprzętowego  
- wydanie klucza sprzętowego w miejsce 

utraconego, uszkodzonego przez Klienta 

za każdy klucz 
sprzętowy 

120 zł 

Wygenerowanie nowego certyfikatu za każdy certyfikat 20 zł 
Wznowienie certyfikatu, któremu upłynął termin 
ważności 

- 0 zł 

Wygenerowanie nowego hasła dostępu do 
kanału WWW 

za każde hasło 10 zł 

Zmiana numeru telefonu komórkowego do 
serwisu SMS / Informacja SMS 

za każdą dyspozycję 10 zł 

Zmiana na wniosek Klienta:  
- limitów i/lub częstotliwości wysyłania 

powiadomień SMS,  
- maksymalnej kwoty operacji i/lub 

wszystkich operacji w ciągu dnia 

za każdą dyspozycję 10 zł 

6. Usługa płatności masowych         
Udostępnienie usługi płatności masowych indywidualnie 

ustalana 
z klientem 

indywidualnie ustalana z klientem Użytkowanie usługi płatności masowych  
Opłata za wpłatę na rachunek wirtualny 
7. Platforma Walutowa SGB 
Udostępnienie Platformy Walutowej SGB 

- 0 zł 
Użytkowanie Platformy Walutowej SGB 
8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego 
Sporządzenie w formie papierowej i odbiór 
wyciągu bankowego w placówce Banku 

za każdy dokument 0 zł 

Sporządzenie w formie papierowej i wysłanie 
wyciągu bankowego za pośrednictwem 
operatora pocztowego 

za każdy dokument 7 zł 

Poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na - 0 zł 
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 
Rachunek rozliczeniowy 

Walutowy 
Moja firma Biznes Agro Wspólnota Non profit Standard 

adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta 
Sporządzenie duplikatu wyciągu bankowego / 
historii rachunku za okres poprzedzający 
ostatni miesiąc 

za każdy miesięczny 
dokument 

20 zł 

9. Obrót czekowy         
Wydanie blankietów czeków gotówkowych za każdy blankiet 1 zł - 
Potwierdzenie czeku gotówkowego lub 
rozrachunkowego 

za każdą dyspozycję 15 zł - 

Zgłoszenie zastrzeżenia o utracie czeków i 
blankietów 

za każdą dyspozycję 20 zł - 

10. Inne usługi         
Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o 
stanie rachunku  

miesięcznie 12 zł 

Realizacja pilnych płatności z wpływów 
bieżących9 

jednorazowo 10 zł 10 zł 

Sporządzenie kopii pojedynczej dyspozycji 
złożonej przez klienta 

za każdy dokument 10 zł 10 zł 

Dokonanie zmiany karty wzorów podpisów do 
prowadzenia rachunków bankowych 

za każdą zmianę 20 zł 20 zł 

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty  
z rachunku (w kwocie wymagającej 
awizowania, zgodnie z regulaminem 
prowadzenie rachunku)  
w przypadku niepodjęcia gotówki 

naliczana od kwoty 
do wypłaty 

- - - - - - 0,3% min. 10 zł 

Zmiana warunków awiza za każdą zmianę - - - - - - 100 zł 
Wydanie zaświadczenia: 

za każde 
zaświadczenie 

       
- o numerze rachunku bankowego 
- o wysokości salda,  

100 zł  
   - z tytułu wywozu wartości dewizowych  - - - - - - 20 zł 
Wydanie opinii bankowej o kliencie (obrotów, 
dopisanych odsetek do rachunku, informacji o 
braku zajęcia komorniczego) 

za każdą opinię 150 zł  

Opinia niestandardowa (zawierająca 
informacje inne niż poświadczenie posiadania i 
funkcjonowania rachunku) 

Za każdą opinię 200 zł  

Przyjęcie pełnomocnictwa do realizacji wypłat 
z rachunku Posiadacza na spłatę zobowiązań 
wobec innego banku 

 70 zł 

Realizacja tytułu wykonawczego oraz 
dokumentu mającego moc takiego tytułu  

za każdą dyspozycję, 
naliczana od 

przekazywanej kwoty 
2% min. 20 zł 

Blokada środków na rachunkach i lokatach 
klientów (na rzecz innego banku i innych 
instytucji np. Urzędu Skarbowego, ZUS, 
Urzędu Celnego itp.) 
 

za każdą blokadę, 
naliczana od 

blokowanej kwoty 
2% min. 50 zł 

 
9 nie dotyczy płatności  do ZUS, Urzędu Skarbowego, przelewów na rachunki prowadzone w BS w Kościerzynie, przelewów złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu  oraz środków z uruchomienia kredytów  
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 
Rachunek rozliczeniowy 

Walutowy 
Moja firma Biznes Agro Wspólnota Non profit Standard 

Za sporządzenie i wysłanie monitu z tytułu 
zaległej prowizji, z powodu przekroczenia 
salda (po upływie terminu spłaty) 

za każdy monit 30 zł 

Odzyskanie środków pieniężnych w przypadku 
wykonania zlecenia przy użyciu błędnie 
podanego numeru rachunku bankowego przez 
płatnika (czynność realizowana zgodnie z 
dyspozycją Klienta) 

za każdą dyspozycję 2 %  min. 10 zł  (max. 500 zł) 

Sporządzenie i przekazanie informacji dla 
organów i instytucji uprawnionych 

za każdą przekazaną 
informację zgodnie  
z dyspozycją klienta 

50 zł 

 

Rozdział 2. Rachunek VAT 

wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 
1 2 3 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku   
Otwarcie rachunku  - 0 zł 
Prowadzenie rachunku  - 0 zł 

2. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego   
W formie papierowej: 
- sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku, 
- sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora 

pocztowego 

- 0 zł 

Poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) 
klienta 

- 0 zł 

Sporządzenie kopii wyciągu bankowego oraz historii rachunku za każdy dokument 20 zł 
3. Inne usługi   

Wydanie zaświadczenia: 

za każde zaświadczenie 

 

- o numerze rachunku bankowego 
- o wysokości salda, obrotów 

100 zł  



Rozdział 3. Rachunki lokat terminowych 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 
1 2 3 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku   
Otwarcie rachunku lokaty terminowej - 0 zł 
Prowadzenie rachunku lokaty terminowej - 0 zł 
Wpłaty gotówkowe na rachunek - 0 zł 
Wypłaty gotówkowe z rachunku - 0 zł 

2. Realizacja przelewów   
Złożonych w formie papierowej: 

za każdy przelew 
  

 

 
- na rachunki prowadzone w BS w Kościerzynie 5 zł 
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Kościerzynie 15 zł 
Realizowane w systemie SORBNET:  
-  w kwocie równej lub wyższej niż 1 000 000 zł za każdy przelew 200 zł 
-  w kwocie niższej niż 1 000 000 zł za każdy przelew 100 zł 

3. Inne usługi   
Wydanie zaświadczenia: 

za każde zaświadczenie 
 

- o numerze rachunku bankowego 
- o wysokości salda 

100 zł  

Wydanie opinii bankowej o kliencie (obrotów, dopisanych odsetek do rachunku, 
informacji o braku zajęcia komorniczego) 

za każdą opinię 150 zł  

Dokonanie zmiany karty wzorów podpisów do prowadzenia rachunków bankowych za każdą zmianę 20 zł 
Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku terminowej 
lokaty  oszczędnościowej 

za każdą blokadę 100 zł 

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdą dyspozycję 
naliczana od przekazywanej kwoty  

2% min. 20 zł 

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku lokaty terminowej 
na wniosek klienta: 

za każde zestawienie 

  

- za rok bieżący 20 zł 
- za każdy poprzedni rok 30 zł 



Rozdział 4. Instrumenty płatnicze 

Karty płatnicze wydane do rachunku rozliczeniowego (debetowe z funkcją zbliżeniową) 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

MasterCard Business Visa Business  
1 2 3 4 

4. Wydanie karty     
Wydanie karty do rachunku za każdą kartę 0 zł 100 zł 0 zł 100 zł  
Wznowienie karty do rachunku za każdą kartę 0 zł 100 zł 0 zł 100 zł 
Użytkowanie karty miesięcznie za każdą kartę 5 zł 0 zł 5 zł 0 zł 
Wydanie duplikatu karty w miejsce uszkodzonej za każdą kartę 40 zł 
5. Operacje kartą     

Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę,  
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji, naliczana od wypłacanej 
kwoty 

  
1. w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków 

spółdzielczych 
0 zł 0 zł 

2. w kasach banków SGB 10 4,50 zł 1,50 zł 
3. w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 3% min. 5 zł 
4. w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 10 3% min. 10 zł 
5. w bankomatach za granicą na terenie EOG (transgraniczna operacja 

płatnicza)  
3% min. 5 zł 

 6. w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 10 zł 
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 
1,00 zł 1,00 zł 

Transakcje bezgotówkowe - 0 zł 
6. Inne opłaty     

Wydanie pierwszego numeru PIN w wersji papierowej za każdy numer PIN 5 zł 
Wygenerowanie i wysyłka pierwszego numeru PIN poprzez SMS za każdy numer PIN 2 zł 
Wydanie kolejnego numeru PIN w wersji papierowej / SMS za każdy numer PIN 6 zł 
Zmiana PIN w bankomatach banków SGB 

za każdą zmianę 
  

1. banków SGB 4,50 zł 
2. innych, niż wskazane w pkt 1 7 zł 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
za każde sprawdzenie 

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

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek 
klienta 

od każdej zmiany 5 zł 

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3 zł 
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 15 zł 
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN kurierem za każdą przesyłkę 45 zł 
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 
operacji 

0 zł 3 % 

 
10 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
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Instrument płatniczy – BLIK  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

Płatności mobilne BLIK 
1 2 3 

Aktywacja BLIK za każdą kartę 0 zł 
Użytkowanie BLIK miesięcznie za każdą kartę 0 zł 
Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu rozliczenia operacji, 

naliczana od wypłacanej kwoty 

 
1. w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych 0 zł 
2. w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 0 zł 
3. w bankomatach za granicą nie dotyczy 

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

0 zł 

Krajowa transakcja płatnicza za każdą transakcję, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

0 zł 

Zmiana limitu transakcyjnego za każda zmianę limitu 0 zł 
 
Karty płatnicze wydane do rachunku rozliczeniowego w EUR/USD/GBP (debetowe z funkcją zbliżeniową) 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

MasterCard 
1 2 3 

1. Wydanie karty     
Wydanie / wznowienie karty do rachunku dla posiadacza / współposiadacza 
rachunku 

za każdą kartę 
0 zł 

Wydanie / wznowienie karty do rachunku dla osoby wskazanej za każdą kartę 20 zł 
Użytkowanie karty miesięcznie za każdą kartę 6 zł  
Wydanie duplikatu karty w miejsce uszkodzonej za każdą kartę 30 zł 
2. Operacje kartą     

Opłata za wypłatę gotówki:  

za każdą wypłatę,  
pobierana w dniu rozliczenia operacji, 

naliczana od wypłacanej kwoty 

 
1. w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych 0,00 
2. w kasach banków SGB 11 1 EUR / 1 USD / 1 GBP 
3. w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP 
4. w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 11 3% min. odpowiednio 1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP 
5. w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min. odpowiednio 1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP 

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

za każdą wypłatę,  
pobierana w dniu rozliczenia operacji, 

naliczana od wypłacanej kwoty 
3% min. odpowiednio 1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP 

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu rozliczenia operacji 

0,50 EUR / 0,50 USD / 0,50 GBP 

Transakcje bezgotówkowe - 0 zł 
3. Inne opłaty     

Wydanie numeru PIN w wersji papierowej za każdy numer PIN 6 zł  

Wygenerowanie i wysyłka numeru PIN poprzez SMS za każdy numer PIN 2 zł 
Zmiana PIN w bankomatach banków SGB 

za każdą zmianę 
 

1. banków SGB 1 EUR / 1 USD / 1 GBP 
2. innych, niż wskazane w pkt 1 1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie  

 
11 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
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1. banków SGB 0,25 EUR / 0,30 USD / 0,20 GBP 
2. innych, niż wskazane w pkt 1 1 EUR / 1 USD / 1 GBP 

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany 1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP 
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 0,50 EUR / 0,60 USD / 0,40 GBP  

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 0,50 EUR / 0,60 USD / 0,40 GBP 
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN kurierem za każdą przesyłkę 11 EUR / 13 USD / 9 GBP 

Karty przedpłacone (z funkcją zbliżeniową) 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

PRZEDPŁACONE 
Mastercard zbliżeniowa 

1 2 3 
1. Wydanie karty    
Wydanie karty do rachunku: za każdą kartę 

 
rocznie, z góry za każdy rok 

   
  - pierwszej 25 zł 
  - kolejnej 25 zł 
Wznowienie karty do rachunku za każdą kartę - 
Użytkowanie karty - 0 zł 
Wydanie duplikatu karty w miejsce uszkodzonej za każdą kartę - 
2. Oprocentowanie    
Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki  

- w kraju  
- za granicą 

miesięcznie, naliczana od kwoty 
transakcji wykonanych w poprzednim 

cyklu rozliczeniowym 
- 

3. Operacje kartą    
Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę,  
pobierana w dniu rozliczenia operacji,  

naliczana od wypłacanej kwoty 

 
1. w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych 0 zł 
2. w kasach banków SGB 12 5 zł 
3. w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 1,30 zł 
4. w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 12 3% min. 10 zł 
5. w bankomatach za granicą na terenie EOG (transgraniczna operacja 
płatnicza) 

1,30 zł 

6. w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 4,50 zł 
Transakcje bezgotówkowe - 0 zł 
4. Inne opłaty    
Zastrzeżenie karty - 0 zł 
Wydanie pierwszego numeru PIN w wersji papierowej za każdy numer PIN 0 zł 
Wydanie kolejnego numeru PIN w wersji papierowej za każdy numer PIN 6 zł 
Zmiana PIN w bankomatach banków SGB 

za każdą zmianę 
 

1. banków SGB 4,50 zł 
2. innych, niż wskazane w pkt 1 7 zł 

Zmiana limitu kredytowego za każdą zmianę - 
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę - 
Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu rozliczenia, pobierana 

po wpływie środków na rachunek 
- 

Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie - 
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie - 

 
12 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
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Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w 
przypadkach określonych w umowie o kartę 

za każdy monit / wezwanie - 

Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę - 
Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę - 

Rozdział 5. Kredyty i pożyczki 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚĆI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 
1 2 3 

1. Prowizja wstępna (za rozpatrzenie wniosku)   
1) kredyt w rachunku bieżącym za rozpatrzenie wniosku  

o udzielenie kredytu/pożyczki, naliczana od 
wnioskowanej kwoty kredytu/pożyczki,  

płatna w dniu uruchomienia kredytu/pożyczki. 

0,5 % nie mniej niż 200 zł 
2) kredyt obrotowy, inwestycyjny (nie dotyczy kredytów udzielanych rolnikom) 0,5 % min. 200 zł 
3) kredyt preferencyjny z pomocą ARiMR 0 % 
4) kredyt hipoteczny 0 % 

2. Prowizja przygotowawcza   
1) kredyty na działalność gospodarczą: Naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty 

odnowienia kredytu (dotyczy kredytów 
odnawialnych). Płatna w dniu uruchomienia 

kredytu/pożyczki lub  
w dniu odnowienia kredytu (dotyczy kredytów 

odnawialnych). 

 
a) kredyt w rachunku bieżącym 2 % 
b) kredyt obrotowy, inwestycyjny 2 % 
c) kredyt hipoteczny 3% (dla klientów Banku – 2%) 

2) kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR 2 % 
3) kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych (dla wspólnot mieszkaniowych) 3 % 

3. Inne czynności   
Od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym miesięcznie, na podstawie dziennych sald 

niewykorzystanego kredytu 
0,25 % 

Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki      naliczana od kwoty prolongowanej 1,0 % nie mniej niż 300 zł 
Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby 
trzeciej 

naliczana od kwoty długu 0,5 % nie mniej niż 300 zł 

Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty      naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty 0,1 % nie mniej niż 300 zł 
Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość 
zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia,  
że klient nie figuruje jako dłużnik 

za każdy egzemplarz zaświadczenia 200 zł 

Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek za każdą opinię 250 zł 
Za wydanie promesy kredytowej 
(w przypadku udzielenia kredytu opłata jest zaliczana w poczet prowizji przygotowawczej) 

naliczana od kwoty wydanej promesy kredytowej 0,2 % nie mniej niż 2000 zł 

Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 100 zł 
Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, 
zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia 

za każdy duplikat 100 zł 

Za wysłanie monitu/upomnienia za każdy egzemplarz monitu/upomnienia 30 zł 
Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu za każde wezwanie 30 zł 
Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 300 zł 
Opłata aplikacyjna za przyjęcie wniosku o kredyt / pożyczkę 
(w przypadku pozytywnej decyzji opłata zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej) 
Opłata dotyczy podmiotów nie będących klientami Banku 

za każdy wniosek 0,1 % nie mniej niż 1000 zł 

Za zawarcie ugody bankowej naliczana od kwoty objętej ugodą, płatna 
jednorazowo 

1,0 % nie mniej niż 300 zł 

Za przeprowadzenie kontroli 
za każdą przeprowadzoną kontrolę, 

odległość liczona w jedną stronę 

200 zł do 50 km 
300 zł powyżej 50 km 

a) przed zawarciem umowy kredytu / pożyczki 
b) na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu / pożyczki 

Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za 
klienta 

za każdą czynność od 50 zł 
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Rozdział 6. Gwarancje i poręczenia 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1 2 3 
Prowizja za wystawienie Z tytułu wystawienia gwarancji, poręczenia. 

Prowizja pobierana jest od kwoty czynnej 
gwarancji, poręczenia, naliczana i płatna z góry w 
pierwszym dniu okresu prowizyjnego. Ustala się 

kwartalne okresy prowizyjne. 

2 % kwartalnie  
nie mniej niż 200 zł 

Z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, poręczenia za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej 
gwarancji, poręczenia 

1 % nie mniej niż 100 zł 

 Rozdział 7. Ubezpieczenia 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 
Visa Business 

Electron 
MasterCard Business 

MasterCard Business 
Gold 

1 2 3 4 5 
Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej: 
Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież 
gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych 
przy użyciu karty płatniczej) miesięcznie 

 
 

1,45 zł 
2,55 zł 

 
 

1,45 zł 
2,55 zł 

- 
- Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł) 
- Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł) 

Pakiet Bezpieczny Podróżnik 

miesięcznie 

 
1,05 zł 

 
2,95 zł 

 
1,05 zł 

 
2,95 zł 

- 
- Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EURO,  

następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł) 
- Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EURO,  

następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł) 
Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik 

miesięcznie 2,05 zł 
4,75 zł 

2,05 zł 
4,75 zł 

- 
0 zł 

- Wariant Classic  
- Wariant Gold 
Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w „Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Bezpieczny Podróżnik” 

 

 



DZIAŁ IV.  Pozostałe opłaty 

Rozdział 1. Wpłaty gotówkowe 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚĆI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 
1 2 3 

na rachunki prowadzone w BS w Kościerzynie z tytułu należności mieszkaniowych: 
- KTBS Sp. z o.o. (czynsz, ekspoatacja) 
- Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez MM 

 
 

0 zł 

na rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe prowadzone w BS w Kościerzynie 0 zł 
na rachunki rozliczeniowe prowadzone w BS w Kościerzynie 

za każdą wpłatę 
naliczana od wpłacanej kwoty 

0,25 % min. 5 zł 
na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS w Kościerzynie 
do kwoty 4.000 zł 

 
0,5 % min. 6 zł 

na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS w Kościerzynie 
powyżej kwoty 4.000 zł 

 
1% 

ekspresowe realizowanych za pośrednictwem systemu Express Elixir lub BlueCash 13 
      (nie dotyczy Oddziału BS w Stężycy) 

0,5 % min. 20 zł  

dokonywane w urządzeniach samoobsługowych BS w Kościerzynie:  
1. na rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe prowadzone w BS w 
Kościerzynie 

0 zł 

2. na rachunki rozliczeniowe prowadzone w BS w Kościerzynie 0,15 % min. 3,50 zł 
3. na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS w Kościerzynie 0,5 % min. 3,50 zł 

Rozdział 2. Inne usługi 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚĆI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 
1 2 3 

Za zmianę nominałów gotówki naliczana od wymienianej kwoty 2 % min. 20 zł 
Za powiadomienie klienta o zwrocie wpłaty (nadpłaty) 14  naliczana od zwróconej kwoty 10 zł 
Za sporządzenie kopii pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta za każdy dokument 10 zł 
Za zastrzeżenie: 

1. dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty BS w Kościerzynie za każde zastrzeżenie 0 zł 

2. dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt. 1 za każde zastrzeżenie 20 zł 

Poszukiwanie rachunków poprzez Centralną Informację:   
Opłata za informację zbiorczą udostępnioną 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 19 zł 

Za przesłanie informacji zbiorczej do klienta za każde udzielenie informacji 
8,50 zł  

(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) 

 
13 Realizacja do banków które obsługują System Płatności Express Elixir lub Blue Cash  
14 W przypadku zwrotu kwoty poniżej 10 zł Bank nie informuje klienta o zwrocie wpłaty (nadpłaty) 
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DZIAŁ V.  Produkty wycofane z oferty Banku 

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

Rodzina 500 + „Konto za złotówkę” 
1 2 3 4 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku   
Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 
Prowadzenie rachunku miesięcznie, za każdy rachunek 6 zł 1 zł 
Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

naliczana od wpłacanej kwoty 
 

- dokonywane w placówce Banku 0 zł 
- dokonywane w urządzeniach samoobsługowych BS w Kościerzynie 0 zł 

Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku naliczana od wypłacanej kwoty 0 zł 
2. Realizacja przelewów   

Złożonych w formie papierowej: 

za każdy przelew 

 
- na rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe  0 zł 3 zł 
- na rachunki rozliczeniowe  0,25 % min. 5 zł 
- na rachunki prowadzone przez inne banki niż BS w Kościerzynie 5 zł 6 zł 

  - realizowanych w systemie Express Elixir 10 zł 
Złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:  

- na rachunki w ramach BS w Kościerzynie i SGB 0 zł 
- na rachunki prowadzone przez inne banki niż BS w Kościerzynie i SGB 1 zł 
-  realizowanych w systemie Express Elixir lub BlueCash 5 zł 

Realizowane w systemie SORBNET:  
-  w kwocie równej lub wyższej niż 1 000 000 zł za każdy przelew 200 zł 
-  w kwocie niższej niż 1 000 000 zł za każdy przelew 100 zł 

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

  

Realizacja przelewu złożonego w formie papierowej  za każdy przelew 2,50 zł 
Modyfikacja kwoty lub terminu zlecenia stałego albo odwołanie zlecenia stałego 
złożone w formie papierowej 

za każdą dyspozycję 2,50 zł 

4. Polecenie zapłaty   
Złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 10 zł 
Odwołanie zgody na obciążanie rachunku z tytułu polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 10 zł 
Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za każdy przelew 1,50 zł 
Odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści 
zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 

za każdą dyspozycję 5 zł 

5. Usługi bankowości elektronicznej   
Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:   

- Kanału WWW miesięcznie 0 zł 
- Serwis SMS  jednorazowo 5 zł 

Opłata za wysłanie SMSa autoryzacyjnego - Serwis SMS / Informacja SMS za każdy wysłany SMS 0,20 zł 
Opłata za użytkowanie klucza sprzętowego: 

- wydanie pierwszego klucza sprzętowego  
- wydanie klucza sprzętowego w miejsce utraconego, uszkodzonego przez Klienta 

za każdy klucz sprzętowy 120 zł 

Wygenerowanie nowego certyfikatu za każdy certyfikat 20 zł 
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

Rodzina 500 + „Konto za złotówkę” 
1 2 3 4 

Wznowienie certyfikatu, któremu upłynął termin ważności - 0 zł 
Wygenerowanie nowego hasła dostępu do kanału WWW za każde hasło 10 zł 
Zmiana numeru telefonu komórkowego do serwisu SMS / Informacja SMS za każdą dyspozycję 10 zł 
Zmiana na wniosek Klienta:  

- limitów i/lub częstotliwości wysyłania powiadomień SMS,  
- maksymalnej kwoty operacji i/lub wszystkich operacji w ciągu dnia 

za każdą dyspozycję 10 zł 

6. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego   
Sporządzenie w formie papierowej i odbiór wyciągu bankowego w placówce 
Banku 

za każdy dokument 0 zł 

Sporządzenie w formie papierowej i wysłanie wyciągu bankowego za 
pośrednictwem operatora pocztowego 

za każdy dokument 7 zł 

Sporządzenie duplikatu wyciągu bankowego / historii rachunku  
za okres poprzedzający ostatni miesiąc 

za każdy miesięczny dokument 20 zł 

Poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) 
klienta 

- 0 zł 

7. Inne usługi   
Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 12 zł 
Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta za każdą opinię 150 zł 
Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny (i odwrotnie) za każdą zmianę 20 zł 
Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w dniu innym niż dzień 
założenia rachunku 

za każdą dyspozycję 10 zł 

Złożenie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w 
sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każdą dyspozycję 20 zł 

Realizacja dyspozycji spadkobierców za każdą dyspozycję 15 zł 
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdą dyspozycję 

naliczana od przekazywanej kwoty  
0,5% min. 20 zł 

Blokada środków na rachunkach klientów (na rzecz innego banku  
i innych instytucji np. Urzędu Skarbowego, ZUS, Urzędu Celnego itp.) 

za każdą blokadę 
naliczana od blokowanej kwoty 

0,5% min. 40 zł 

Odzyskanie środków pieniężnych w przypadku wykonania zlecenia przy użyciu błędnie 
podanego numeru rachunku bankowego przez płatnika (czynność realizowana zgodnie 
z dyspozycją Klienta) 
 

za każdą dyspozycję 2 %  min. 10 zł  (max. 500 zł) 

Sporządzenie i przekazanie informacji dla organów i instytucji uprawnionych za każdą przekazaną informację 
zgodnie  

z dyspozycją klienta 
50 zł 
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Rozdział 2. Karty płatnicze 

Karty płatnicze wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

Stawka obowiązująca 

Visa Electron 
“młodzieżowa” 

Visa Electron / 
Maestro 

MasterCard do  
“Konta za 
złotówkę” 

Mobilna Visa 

1 2 3 4 5 6 
1.   Wydanie karty      
Wydanie/wznowienie karty dla posiadacza rachunku, współposiadacza rachunku, 
osoby wskazanej  

- 5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

Użytkowanie karty  miesięcznie 1,50 zł 15 3,50 zł 156 0 zł 3,50 zł 

Użytkowanie karty „młodzieżowej” przez użytkownika po 30-tym roku życia miesięcznie 3,50 zł - - - 
Wydanie duplikatu karty w miejsce uszkodzonej za każdą kartę 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 
2.   Operacje kartą      
Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji, 
naliczana od wypłacanej 

kwoty 

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

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. w kasach banków SGB 16 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 
3. w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 2 zł 2 zł 3 zł 2 zł 
4. w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 16 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 
5. w bankomatach za granicą na terenie EOG 2 zł 2 zł 3 zł 2 zł 
6. w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 0 zł 3% min. 4,50 zł 

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana  
w dniu rozliczenia operacji 

0,60 zł 0,60 zł 0 zł 1,50 zł 

Transakcje bezgotówkowe - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
3.   Inne czynności      
Wydanie pierwszego numeru PIN w wersji papierowej za każdy numer PIN 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 
Wygenerowanie i wysyłka pierwszego numeru PIN poprzez SMS za każdy numer PIN 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 
Wydanie kolejnego numeru PIN w wersji papierowej / SMS za każdy numer PIN 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 
Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę     

1. banków SGB  4,50 zł nie dotyczy 
 2. innych, niż wskazane w pkt 1  7 zł nie dotyczy 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie     
1. banków SGB  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
2. innych, niż wskazane w pkt 1  1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN kurierem za każdą przesyłkę 45 zł 45 zł 45 zł nie dotyczy 
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż 
PLN 

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 
3 % 

3 % 
(dotyczy karty 
Visa Electron) 

0 zł Mastercard 
3% Visa 

3 % 

 
15 Użytkowanie karty w pakiecie Rodzina 500+ przez pierwszy rok – 0 zł 
16 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
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Karty płatnicze wydane do rachunku rozliczeniowego (debetowe bez funkcji zbliżeniowej) 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

Visa Business Electron 
1 2 3 4 

1. Wydanie karty     
Wydanie / wznowienie karty do rachunku za każdą kartę 0 zł 100 zł 
Użytkowanie karty miesięcznie za każdą kartę 5 zł 0 zł 
Wydanie duplikatu karty w miejsce uszkodzonej za każdą kartę 40 zł 
2. Operacje kartą     

Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu rozliczenia operacji, 

naliczana od wypłacanej kwoty 

 
1. w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych 0 zł 
2. w kasach banków SGB 17 4,50 zł 
3. w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 3% min. 5 zł 
4. w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 17 3% min. 10 zł 
5. w bankomatach za granicą na terenie EOG (transgraniczna transakcja płatnicza) 3% min. 5 zł 
6. w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 10 zł 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 
za każdą wypłatę,  

pobierana w dniu rozliczenia operacji, 
naliczana od wypłacanej kwoty 

3% min. 5 zł 

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu rozliczenia operacji 

1 zł 

Transakcje bezgotówkowe - 0 zł 
3. Inne opłaty     

Wydanie pierwszego numeru PIN w wersji papierowej za każdy numer PIN 5 zł 
Wygenerowanie i wysyłka pierwszego numeru PIN poprzez SMS za każdy numer PIN 2 zł 
Wydanie kolejnego numeru PIN w wersji papierowej / SMS za każdy numer PIN 6 zł 
Zmiana PIN w bankomatach banków SGB 

za każdą zmianę 
 

1. banków SGB 4,50 zł 
2. innych, niż wskazane w pkt 1 7 zł 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
za każde sprawdzenie 

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

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany 5 zł 
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3 zł 
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 15 zł 
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN kurierem za każdą przesyłkę 45 zł 
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji,  

pobierana w dniu rozliczenia operacji 
3 % 

 
 

 
17 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
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Karty chargé wydane do rachunku rozliczeniowego 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

CHARGE 
MasterCard Business MasterCard Business Gold 

1 2 3 4 
5. Wydanie karty    
Wydanie karty do rachunku: 

za każdą kartę 
   

  - pierwszej 60 zł 300 zł 
  - kolejnej 50 zł 300 zł 
Wznowienie karty do rachunku za każdą kartę 60 zł 300 zł 
Użytkowanie karty - 0 zł 
Wydanie duplikatu karty w miejsce uszkodzonej za każdą kartę 30 zł 125 zł 
6. Oprocentowanie    
Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki  

- w kraju  
- za granicą 

miesięcznie, naliczana od kwoty 
transakcji wykonanych w poprzednim 

cyklu rozliczeniowym 
1 % 

7. Operacje kartą    
Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę,  
pobierana w dniu rozliczenia operacji,  

naliczana od wypłacanej kwoty 

 
1. w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych 0 zł 
2. w kasach banków SGB 18 4,50 zł 
3. w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 3% min. 3,50 zł 
4. w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 18 3% min. 4,50 zł 
5. w bankomatach za granicą na terenie EOG 3% min. 3,50 zł 
5. w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 4,50 zł 

Transakcje bezgotówkowe - 0 zł 
8. Inne opłaty    
Zastrzeżenie karty - 0 zł 
Wydanie pierwszego numeru PIN w wersji papierowej za każdy numer PIN 5 zł 
Wydanie kolejnego numeru PIN w wersji papierowej za każdy numer PIN 6 zł 
Zmiana PIN w bankomatach banków SGB 

za każdą zmianę 
 

1. banków SGB 4,50 zł 
2. innych, niż wskazane w pkt 1 7 zł 

Zmiana limitu kredytowego za każdą zmianę 0 zł 
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5 zł 20 zł 
Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu rozliczenia, pobierana 

po wpływie środków na rachunek 
50 zł 100 zł 

Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3 zł 
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 15 zł 
Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w 
przypadkach określonych w umowie o kartę 

za każdy monit / wezwanie 30 zł 

Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę równowartość 150 USD 19 
 plus koszty operacyjne MasterCard 

Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę równowartość 95 USD 19 

plus koszty operacyjne MasterCard 

 
18 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
19 Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności. 
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