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DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

2. Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają:

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

5. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.

6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.

7. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,

2) cyklicznie,

3) w innych terminach wskazanych w taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 9 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:

2) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat,

12.Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, 

1) Pakiet PODSTAWOWY , MINI , KORPO, WIELE ZA NIEWIELE- dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,dla kientów nstytucjonalnych 

2) Pakiet ROLNIK- dla rolników indywidualnych.

17. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim .

8. 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.

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.

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

kart wydanych do rachunków w walutach wymienialnych..

1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z Bankiem Spółdzileczym w Starogardzie Gdańskim lub Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń 

elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW),  i Serwis SMS, udostępniany na podstawie umowy ramowej.

3) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, hasło SMS,  karta chipowa, PIN do karty chipowej.

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych z wyjątkiem kart walutowych gdzie prowizje i opłaty pobierane są w walucie danego rachunku..

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

14. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:

   1) 10 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, 25 dnia każdego miesiąca za  użytkowanie kart (druga część składowa opłaty za użytkowanie kart naliczana  w przypadku nie rozliczenia transakcji bezgotówkowych na wymaganą kwotę, 

pobierana jest 3 dnia roboczego następnego miesiąca),

13. Z pakietu "Konto za Złotówkę" mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy nie posiadają i nie posiadali  rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w  Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim w okresie od 01.01.2017 do 05.11.2017r.

16 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 regulaminach świadczenie usług w 

zakresie prowadzenia rachunków bankowych .

11. Opłaty roczne pobrane z góry od klientów indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.

z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim , a w przypadku klientów indywidualnych również w miesiącu zakończenia.

15. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart oraz regulaminach świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych 
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§ 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);

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;

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;

20)     zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.

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 telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;

19)  usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub 

złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
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Pakiet STANDARD Pakiet EKO
 Pakiet JUNIOR                                              

(do 25 roku życia)
1)

 Pakiet SENIOR                     

(powyżej 60 roku 

życia)

Konto TAK

PODSTAWOWY 

RACHUNEK 

PŁATNICZY

1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 4,00 zł

 4,00 zł miesięcznie                   

Uwaga:  w pakiecie z 

kartą płatniczą i usługą 

bankowości 

elektronicznej - bez 

opłat  

0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 0,00 zł

Wpłata gotówki

1) dokonywana na rachunek w placówkach Banku Spółdzielczego w 

Starogardzie Gdańskim
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych 

Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim( wpłatomaty) .
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3.
Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówkach Banku 

Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskm 

za każdą 

wypłatę
bez opłat 2,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4.

Polecenie przelewu wewnętrznego:                                           

zlożonego w formie papierowej ,za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej,                                                                                                 

Uwaga: przelew własny 
2)

 na rachunki w Banku Spółdzielczym w 

Starogardzie Gdańskim - bez opłat,      w kwocie powyżej 20.000,00 zł 

na rachunek firmowy - 0,20 %

za każdy 

przelew
0,80 zł 0,80 zł

0,80zł w formie 

papierowej 0,00zł w 

formie elektronicznej

0,80 zł 0,50 zł 0,00 zł

Polecenie przelewu

w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

1) złożonego w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy 

w Starogardzie Gdańskim                                                                                                                                

Uwaga: W przypadku realizacji polecenia przelewu wynikajacego z 

oplacenia składek zawartych w Banku Spółdzielczym w Starogardzie 

Gdańskim  ubezpieczeń CONCORDIA- bez opłat 

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 10,00 zł

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym  

bez opłat, każda 

kolejna 3,00 zł 
4)

b) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż Bank Spółdzielczy 

w Starogardzie Gdańskim , realizowanych w systemie Express Elixir
8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 10,00 zł 8.00 zł

2.
za każdą wpłatę

5.

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

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

płatniczych (PRP)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każdy 

przelew
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c) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż Bank Spółdzielczy 

w Starogardzie Gdańskim - realizowanych w systemie SORBNET

za każdy 

przelew
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 40,00 zł 20,00 zł

2) złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

a) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż w Banku 

Spółdzieczym w Starogardzie Gdańskim 

za każdy 

przelew
0,80 zł 0,80 zł bez opłat 0,80 zł 0,50 zł

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym  

bez opłat, każda 

kolejna 0,80 zł 
4)

b) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż Bank Spółdzielczy 

w Starogardzei Gdańskim- realizowanych w systemie Express Elixir
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż Bank Spółdzielczy 

w Starogardzie Gdańskim  - realizowanych w systemie SORBNET
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 40,00 zł 20,00 zł

3) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w 

systemie SORBNET)

za każdy 

przelew
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 40,00 zł 20,00 zł

Zlecenie stałe

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Starogardzie 

Gdańskim Uwaga: W przypadku realizacji polecenia przelewu 

wynikajacego z oplacenia składek zawartych w Banku Spółdzielczym 

w Starogardzie Gdańskim  ubezpieczeń CONCORDIA- bez opłat 

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

             

b) na rachunki prowadzone w  bankach innych , niż Bank Spółdzielczy 

w Starogardzie Gdańskim ,                                                                                     
2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym 

bez opłat, każda 

kolejna 2,50 zł 
4) 

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej:

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Starogardzie 

Gdańskim 
0,80 zł 0,80 zł bez opłat 0,80 zł 0,50 zł 0,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż w Banku 

Spółdzieczym w Starogardzie Gdańskim ,
0,80 zł 0,80 zł bez opłat 0,80 zł 0,50 zł

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym 

bez opłat, każda 

kolejna 0,80 zł 
4)

3) realizacja przelewu w systemie SORBNET, za pośrednictwem 

usług bankowści elektronicznej 

za każdą 

dyspozycję
15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 25,00 zł 15,00 zł

za każdy 

przelew

za każdy 

przelew

6.

5

za każdy 

przelew
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4) przyjęcie, modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego :

a) złożona w formie papierowej 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 0,00 zł

b) złożona za pośrednictwem uslug bankowości elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Polecenie zapłaty:

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 0,00 zł

3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo 

aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
3) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł

1) Wydanie/przygotowanie blankietu czekowego 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,00 zł

2) Przyjęcie zgłoszenia, wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków                                                                                            

Uwaga : opłata obejmuje ew. umorzenie czeków 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 0,00 zł

3) Odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków/blankietów czekowych
15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 0,00 zł

1) Wydanie opinii bankowej o kliencie 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 0,00 zł

2) Wydanie zaświadczenia o rachunku 30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 0,00 zł

1) Sporządzanie i wysyłanie /przekazywanie wyciągu w formie 

paierowej, poprzez e-maila raz w miesiącu .
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) Sporządzanie i wysłanie wyciągu po każdej zmianie salda ,poprzez 

elektroniczne kanały dostępu lub na adres poczty elektronicznej (e-

mail) klienta     , Uwaga; w przypadku rezygnacji  z otrzymywania 

wysyłanych pocztą lub odbieranych w placówce banku wyciągów 

miesięcznych -bez opłat                                         

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek klienta:

1) wydruku historii rachunku ( od każdego rachunku) 

a) za bieżący rok i lata poprzednie  (do 2011 roku) 30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 0,00 zł

b) za każdy poprzedni rok (sprzed 2011 roku) 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT nie dotyczy nie dotyczy

2) odpisu wyciągu z rachunku:

a) za bieżący rok i lata poprzednie (do 2011 roku) 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 0,00 zł

b) za każdy poprzedni rok (sprzed 2011 roku) 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT nie dotyczy nie dotyczy 

Sporządzenie dodatkowego dowodu dokonania operacji bankowej ( 

wydruk z systemu operacyjnego) :

a) za bieżący rok i lata poprzednie (do 2011 roku) 5,00 zł + VAT 5,00 zł + VAT 5,00 zł + VAT 5,00 zł + VAT 5,00 zł + VAT 0,00 zł

b) w poprzednich latach (sprzed 2011 roku) 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT nie dotyczy nie dotyczy 

Sporządzenie duplikatu dowodu dokonania operacji bankowej( na 

podstwie dokumentu z archiwum) 
20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 0,00 zł

7. za każdą 

dyspozycję

za każdą 

dyspozycję

11. za każdy 

wyciąg

za każdą 

dyspozycję

za każdy rok

8.

9.

10.

za każdą 

dyspozycję 

za każdą 

dyspozycję 

miesięcznie
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12.
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc

takiego dokumentu 

za każdą 

dyspozycję 

bez opłat           Bank 

pobiera jedynie 3,50 zł 

za każdy przelew 

zewnętrzny do 

egzekutora

bez opłat           Bank 

pobiera jedynie 3,50 zł 

za każdy przelew 

zewnętrzny do 

egzekutora

bez opłat           Bank 

pobiera jedynie 3,50 zł 

za każdy przelew 

zewnętrzny do 

egzekutora

bez opłat           Bank 

pobiera jedynie 3,50 

zł za każdy przelew 

zewnętrzny do 

egzekutora

bez opłat           Bank 

pobiera jedynie 3,50 

zł za każdy przelew 

zewnętrzny do 

egzekutora

bez opłat           

Bank pobiera 

jedynie 3,50 zł za 

każdy przelew 

zewnętrzny do 

egzekutora

13.
Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu 

zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank
za każdą 

dyspozycję 
50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł nie dotyczy

14.

Sporządzenie i wysłanie upomienia z powodu powstania 

niedopuszczalnego salda debetowego lub innych zobowiązań wobec 

Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim                                                                  

Uwaga : upomnienie wysyłane jest po 7 dniach od wystąpienia 

zaległości wynoszącej nie mniej niż 15 zł                                                                                              

za każdą 

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

15.

Przyjęcie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci , Uwaga: dotyczy ogólu 

oszczędności klienta w Banku Spółdzielczym w Starogardzie 

Gdańskim                         

za każdą 

dyspozycję 
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 0,00 zł

16. Realizacja dyspozycji spadkobierców
od każdego 

spadkobiercy
15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 0,00 zł

17.
Posiadanie dopuszczalnego limitu debetu w rachunku

oszczędnościowo – rozliczeniowym
miesięcznie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł nie dotyczy

18.
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania 

rachunkiem
za każdą 

dyspozycję
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 0,00 zł

19.

Dokonanie zmiany w karcie wzorów podpisów lub sporządzenie 

odpisu karty wzorów podpisów/ umowy/ potwierdzenia otwarcia 

rachunku                                                 Uwaga : dokonanie adnotacji 

o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku - bez opłat

za każdą 

dyspozycję
15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 0,00 zł

20.
Zmiana pakietu (w przypadku wyboru pakietu z niższą opłata za 

prowadzenie rachunku)

za każdą 

dyspozycję
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 0,00 zł

21. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 
za każdą 

dyspozycję
30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 0,00 zł

*  Konto za złotówkę -konto dostępne w ofercie Banku do 31 października 2019r.

1) Po osiągnięciu wieku 25 lat , Bank samodzielnie zmienia Pakiet na Pakiet Standard

4) Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzglednia się czynności, o których mowa w ust.5 pkt.1) lit.a,  ust.5 pkt.2) lit.a, ust.6.pkt.1) lit.b, ust.6.pkt.2) lit.b

3) Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

2) Przelew własny:przelew realizowany pomiędzy rachunkami tego samego klienta 
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

Terminowe lokaty 

oszczędnościowe ,rachunki 

oszczędnościowe " 

Książeczka"

Rachunek oszczędnościowy PLUS 
Rachunek wlautowy                                    

EUR/USD/GBP

-

1. Prowadzenie rachunku: miesięcznie bez opłat bez opłat 1,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunki za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku za każdą dyspozycję bez opłat
jedna wypłata w m-cu kalendarzowym 

bez oplat, kolejna 10,00zł 
5) bez opłat

Realizacja przelewów:

1)w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

a) wewnętrznego - na  rachunki prowadzone w Banku Spóldzielczym w Starogardzie Gdańskim,                                                                                  

Uwaga: przelew własny
6)

 na rachunki w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim
0,80 zł

jeden przelew w m-cu kalendarzowym 

bez oplat (także w bankowości 

elektronicznej), kolejny 10,00zł 
5)

0,80 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim 3,50 zł

jeden przelew w m-cu kalendarzowym 

bez oplat (także w bankowości 

elektronicznej), kolejny 10,00zł 
5)

brak możliwości / tylko przez przelew 

zagraniczny 

c) realizowanych w systemie SORBNET 
7) 20,00 zł

jeden przelew w m-cu kalendarzowym 

bez oplat, kolejny 10,00zł 
5) nie dotyczy

2)w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 12,00 zł 12,00 zł nie dotyczy

1) Wydanie opinii bankowej o kliencie za każdą dyspozycję 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT

2) Wydanie zaświadczenia o rachunku za każdą dyspozycję 30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT

1)Sporządzenie i przekazywanie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek klienta : wyciągu raz w m-cu 

w formie paierowej, poprzez e-maila
nie dotyczy bez opłat bez opłat

2)Na wniosek klienta wydruku historii rachunku ( od każdego rachunku) 

a) za bieżący rok i lata poprzednie  (do 2011 roku) 30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT

b) za każdy poprzedni rok (sprzed 2011 roku) 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT

Sporządzenie dodatkowego dowodu dokonania operacji bankowej ( wydruk z systemu operacyjnego) :

a) za bieżący rok i lata poprzednie (do 2011 roku) 5,00 zł + VAT 5,00 zł + VAT 5,00 zł + VAT

b) w poprzednich latach (sprzed 2011 roku) 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT

8. Sporządzenie duplikatu dowodu dokonania operacji bankowej( na podstwie dokumentu z archiwum) za każdy duplikat 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT

9.

Dokonanie zmiany w karcie wzorów podpisów lub sporządzenie odpisu karty wzorów podpisów/ umowy/ 

potwierdzenia otwarcia rachunku                                                 Uwaga: dokonanie adnotacji o zmianie 

adresu zamieszkania posiadacza rachunku - bez opłat

za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

za każdy rok

7.

za każda dyspozycję

za każdy przelew

5.

6.

4.

Rozdział 2. Terminowe lokaty oszczędnościowe ,rachunki oszczędnościowe " Książeczka", "PLUS" , rachunki walutowe 
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10. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdy tytuł

bez opłat           Bank pobiera 

jedynie 3,50 zł za każdy 

przelew zewnętrzny do 

egzekutora

bez opłat           Bank pobiera jedynie 

3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do 

egzekutora

bez opłat           Bank pobiera jedynie 

3,50 zł za każdy przelew zewnętrzny do 

egzekutora

11.
Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny 

bank
za każdą blokadę 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

12. Wystawienie nowej w miejsce utraconej lub zniszcznej książeczki terminowej za każdą książeczkę 7,00 zł nie dotyczy nie dotyczy

13. Umorzenie książeczki oszczędnościowej za każdą książeczkę 20,00 zł nie dotyczy nie dotyczy

14.
Przyjęcie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci  

, dotyczy ogólu oszczędości klienta w Banku Spóldzielczym w Starogardzie Gdańskim                           
za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

15. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem: za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

16. Realizacja dyspozycji spadkobierców
 od każdego 

spadkobiercy
15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

5) Bank nie pobiera opłaty  od jednej operacji w formie gotówkowej albo jednej operacji w formie bezgotówkowej w m-cu kalendarzowym

6) Przelew własny:przelew realizowany pomiędzy rachunkami tego samego klienta 

7)Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim.
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Rozdział 3.  Elektroniczne kanały dostępu 

Pakiet STANDARD Pakiet EKO
Pakiet JUNIOR

1)              

(do 25 roku życia)

    Pakiet SENIOR                     

(powyżej 60 roku życia)
Konto TAK

PODSTAWOWY 

RACHUNEK 

PŁATNICZY

1. Usługa bankowości elekronicznej  miesięcznie

2.00zł,                                                  

w przypadku rezygnacji z 

otrzymywania wysłanych 

pocztą lub odbieranych w 

placówce Banku wyciągów 

miesięcznych  -bez opłat 

2.00zł,                                                  

w przypadku rezygnacji z 

otrzymywania wysłanych 

pocztą lub odbieranych w 

placówce Banku wyciągów 

miesięcznych  -bez opłat 

0.00zł

2.00zł,                                                  

w przypadku rezygnacji z 

otrzymywania wysłanych 

pocztą lub odbieranych w 

placówce Banku wyciągów 

miesięcznych  -bez opłat 

2.00zł,                                                  

w przypadku rezygnacji z 

otrzymywania wysłanych 

pocztą lub odbieranych w 

placówce Banku 

wyciągów miesięcznych  -

bez opłat 

0,00 zł

Serwis SMS:

1) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane przez Bank),:

- powiadomienie o zmianie salda na rachunku (po każdej zmianie 

salda lub raz dziennie około  godz. 18:00, od poniedziałku do piątku)

- powiadomienie o odmowie realizacji przelewu

-  powiadomienie o dokonaniu transakcji kartowej

2) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane przez Bank):

- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do bankowości 

elektronicznej

- potwierdzenie transakcji kartowej

3. Opłata za użytkowanie Tokena SGB miesięcznie 1,50 zł 1,50 zł bez opłat 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

4. Opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł bez opłat 2,00 zł 2,00 zł bez opłat

Tryb pobierania 

opłaty

Wyszczególnienie czynności

5,00 zł5,00 zł

miesięcznie

Stawka obowiązująca

5,00 zł

10,00 zł2,00 zł

2.

2,00 zł

5,00 zł

2,00 zł 2,00 zł

5,00 zł 10,00 zł

2,00 zł

miesięcznie
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Visa/ Visa ''młodzieżowa"
Mastercard / Mastercard  

"młodzieżowa"
Mastercard NFC 

Mastercard , VISA do Konta 

TAK

Lokalna karta SGB - 

POLCARD

Mastercard do 

Podstawowego  

Rachunku Płatniczego

Wydanie  karty płatniczej pierwszej dla:

1) posiadacza rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2) współposiadacza rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3) osoby wskazanej  20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 0,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 

2.
Wydanie nowej karty płatniczej  w miejsce uszkodzonej lub utraconej

za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł

1)Obsługa  karty  debetowej: 

     WYDANEJ PRZED 1.02.2016 r.:

a) pakiety STANDARD i SENIOR roczna 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy 5,00 zł nie dotyczy

b) pakiet EKO miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 1,00 zł nie dotyczy 

c) pakiet JUNIOR

jedna wybrana karta 

standardowa i jedna karta 

wirtualna - bez opłat, pozostałe 

jak w pakiecie Standard

jedna wybrana karta 

standardowa i jedna karta 

wirtualna - bez opłat, pozostałe 

jak w pakiecie Standard

jedna wybrana karta standardowa i 

jedna karta wirtualna - bez opłat, 

pozostałe jak w pakiecie Standard

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Uwaga: użytkowanie pierwszej karty posiadacza i współposiadacza w 

pierwszym roku - bez opłat 

2) WYDANEJ PO 31.01.2016 r.:
8)

a) pakiety STANDARD i SENIOR

1,00 zł m-cznie, przy 

wykonaniu operacji 

bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 

kwotę min. 300 zł, w 

przeciwnym wypadku  2,00 zł 

m-cznie

1,00 zł m-cznie, przy wykonaniu 

operacji bezgotówkowych w 

miesiącu kalendarzowym na 

łączną kwotę min. 300 zł, w 

przeciwnym wypadku  2,00 zł m-

cznie

1,00 zł m-cznie, przy wykonaniu 

operacji bezgotówkowych w 

miesiącu kalendarzowym na łączną 

kwotę min. 300 zł, w przeciwnym 

wypadku  2,00 zł m-cznie

nie dotyczy 0,50 zł nie dotyczy  

b) pakiet EKO

2,00 zł m-cznie  przy 

wykonaniu operacji 

bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 

kwotę min. 300 zł, w 

przeciwnym wypadku   4,00 zł 

m-cznie

2,00 zł m-cznie  przy wykonaniu 

operacji bezgotówkowych w 

miesiącu kalendarzowym na 

łączną kwotę min. 300 zł, w 

przeciwnym wypadku   4,00 zł m-

cznie

2,00 zł m-cznie  przy wykonaniu 

operacji bezgotówkowych w 

miesiącu kalendarzowym na łączną 

kwotę min. 300 zł, w przeciwnym 

wypadku   4,00 zł m-cznie

nie dotyczy 1,00 zł nie dotyczy 

c) pakiet JUNIOR

jedna wybrana karta 

standardowa i jedna karta 

wirtualna - bez opłat, pozostałe 

jak w pakiecie Standard

jedna wybrana karta 

standardowa i jedna karta 

wirtualna - bez opłat, pozostałe 

jak w pakiecie Standard

jedna wybrana karta standardowa i 

jedna karta wirtualna - bez opłat, 

pozostałe jak w pakiecie Standard

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Rozdział 4. Instrumenty płatnicze

1.Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym podstawowego rachunku płatniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową)

Tryb pobierania opłaty

1.
miesięcznie

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

miesięcznie

3.
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d) Konto TAK , PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

0zł w przypadku dokonania 

minimum jednej transakcji 

bezgotówkowej kartą w 

miesiącu kalendarzowym , w 

przeciwnym wypadku -5zł

nie dotyczy 0,00 zł

Zmiana limitów;

 1) Operacji bezgotówkowych za każdą kartę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 5,00 zł 0,00 zł

2) Zmiana limitów operacji gotókowych za każdą kartę

2% kwoty przewyższającej limit 

standardowy, prowizja jest 

pobierana w momencie 

podwyższenia limitu oraz przy 

każdorazowym  odnowieniu 

karty

2% kwoty przewyższającej limit 

standardowy, prowizja jest 

pobierana w momencie 

podwyższenia limitu oraz przy 

każdorazowym  odnowieniu karty

2% kwoty przewyższającej limit 

standardowy, prowizja jest 

pobierana w momencie 

podwyższenia limitu oraz przy 

każdorazowym  odnowieniu karty

bez opłat 

2% kwoty 

przewyższającej limit 

standardowy, prowizja 

jest pobierana w 

momencie 

podwyższenia limitu 

oraz przy 

bez opłat

Wypłata gotówki- obowiązuje do 14 grudnia 2019r.:  

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

1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł nie dotyczy 0,00 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1

 pakiet JUNIOR bez opłat, 

pozostałe pakiety 2% min.5,00 

zł

 pakiet JUNIOR bez opłat, 

pozostałe pakiety 2,50 zł

pakiet JUNIOR bez opłat, 

pozostałe pakiety 2,50 zł 
1,00 zł nie dotyczy 

pięć rozliczonych wypłat w 

miesiącu kalendarzowym 

bez opłat, każda kolejna 

2,50 zł  

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 
9) 2% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł nie dotyczy 

bez opłat

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich 

EOG
9a)

)
3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10 zł nie dotyczy 

nie dotyczy

Wypłata gotówki-obowiązuje od 15 grudnia 2019r.:  

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

spółdzielczych
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) w kasach banków SGB 
9) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł nie dotyczy 0,00 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1

 pakiet JUNIOR bez opłat, 

pozostałe pakiety 2% min.5,00 

zł

 pakiet JUNIOR bez opłat, 

pozostałe pakiety 2,50 zł

pakiet JUNIOR bez opłat, 

pozostałe pakiety 2,50 zł 
1,00 zł nie dotyczy 

pięć rozliczonych wypłat w 

miesiącu kalendarzowym 

bez opłat, każda kolejna 

2,50 zł  

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 
9) 2% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł nie dotyczy bez opłat

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich 

EOG )
9a 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10 zł nie dotyczy 

nie dotyczy

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej  do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG)
9a

-obowiązuje do 14 grudnia 2019r.

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 1,00 zł nie dotyczy 0,00 zł

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG)
9a

- obowiązuje od 15 grudnia 2019r.

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

 pakiet JUNIOR bez opłat, 

pozostałe pakiety 2% min.5,00 

zł

 pakiet JUNIOR bez opłat, 

pozostałe pakiety 2,50 zł

pakiet JUNIOR bez opłat, 

pozostałe pakiety 2,50 zł 
1,00 zł nie dotyczy 0,00 zł

8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

0,00 zł 0,60 zł 1,50 zł 0,00 zł nie dotyczy 0,00 zł

9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 8,00 zł 8,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 8,00 zł 0,00 zł

10. Zmiana PIN u w bankomatach 

5.

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                                                                                                                                                                                         

2) w kasach banków SGB )
9

7.

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji , naliczana od wypłacanej kwoty
6.

4.
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1) sieci SGB 3,50 zł 4,50 zł nie dotyczy 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7,00 zł nie dotyczy 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) sieci SGB 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł nie dotyczy 0,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł nie dotyczy 1,00 zł

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,00 zł 2,58 zł 2,58 zł

13.
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie 

klienta
za każde zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,00 zł 2,58 zł 2,58 zł

14.
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 

roboczych)
za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł nie dotyczy 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł

Transakcja bezgotówkowa:

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji nie dotyczy bez prowizji

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG; bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji nie dotyczy nie dotyczy

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa człnkowskiego 

EOG)
9a

;

bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji nie dotyczy bez prowizji

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

naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

3% bez opłat        bez opłat
karat Visa-3% karta Mastercard 

bez opłat
nie dotyczy bez prowizji

bez prowizji

1. Wydanie karty płatniczej  i numeru PIN za każdą kartę 15,00 zł

2. Zasilenie rachunku karty płatniczej - bez opłat

3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat

5. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 8,00 zł

6. Obsługa karty debetowej(opłata miesięczna) - bez opłat

Zmiana PIN w bankomatach:

1) sieci SGB 4,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł

Wypłata gotówki-obowiązuje do 14 grudnia 2019r. :

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

spółdzielczych
bez opłat

2) w kasach banków SGB
9) 1,50 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 2,50 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
9) 3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich 

EOG) 
9a 3% min. 4,50 zł

Wypłata gotówki-obowiązuje od 15 grudnia 2019r. :

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

spółdzielczych
bez opłat

2) w kasach banków SGB
9) 1,50 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 2,50 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
9) 3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich 

EOG)
 9a 3% min. 4,50 zł

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG)
9a

-obowiązuje do 14 grudnia 2019r.

11.

15.

8.

za każdą transakcję

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

za każdą zmianę
10

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty
9.

10.
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

7.

2.Karty przedpłacone

za każdą zmianę

Mastercard

za każde sprawdzenie

3% min. 4,50 zł
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11.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG)9a-obowiązuje od 15 grudnia 2019r.

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

2,50 zł

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie bez opłat

13.

Transakcje bezgotówkowe

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa człnkowskiego 

EOG) 
9a

;

za każdą transakcję bez prowizji

14.
Ustalenie/podwyższenie limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu 

standardowego 
za podwyższenie

2% kwoty przewyższającej limit 

standardowy                                                                                                     

Mastercard Visa Mastercard Gold

Wydanie karty płatniczej:

1) głównej 25,00 zł 25,00 zł 120,00 zł

2) dołączonej 25,00 zł 25,00 zł 120,00 zł

Obsługa karty kredytowej (opłata pobierana od drugiego roku użytkowania 

karty)

1) głównej 25,00 zł 25,00 zł 80,00 zł

2) dołączonej 25,00 zł 25,00 zł 80,00 zł

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 15,00 zł 15,00 zł 50,00 zł

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 15,00 zł 15,00 zł 50,00 zł

5. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat

6. Zastrzeżenie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat

Wypłata gotówki- obowiązuje do 14 grudnia 2019r:

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

spółdzielczych
3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł

2) w kasach banków SGB 
9) 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 
9) 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł

5) w bankomatach za granicą( poza terytorium państw członkowskich 

EOG)
9a) 3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł

Wypłata gotówki-obowiązuje od 15 grudnia 2019r.i:

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

spółdzielczych
3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł

2) w kasach banków SGB 
9) 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 
9) 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł

5) w bankomatach za granicą( poza terytorium państw członkowskich 

EOG)
9a 3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł

9.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty kredytowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG)
 9a

-obowiązuje do 14 grudnia 2019r.

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł

3.Karty kredytowe

1.

7.

za każdą wypłatę, naliczana od 

wypłacanej kwoty, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

rocznie, z góry 2.

8.

za każdą wypłatę, naliczana od 

wypłacanej kwoty, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

za każdą kartę

Tryb pobierania opłaty
karta
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10.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty kredytowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG) 
9a

-obowiązuje od 15 grudnia 2019r.

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł

11. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł

12.
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie 

klienta
za każde zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł

13.

Transakcja bezgotówkowa

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty  kredytowej do 

płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa człnkowskiego 

EOG) 
9a

;

za każda transakcję bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

14. Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł

15. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

16. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat bez opłat bez opłat

17. Minimalna kwota do zapłaty

naliczana zgodnie z regulaminem 

funkcjonowania kart kredytowych i 

umową

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

18.

Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu 

rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w 

umowie o kartę

za każde upomnienie/wezwanie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

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

naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

bez opłat 3% (dot. Visa) bez opłat

20.
Ustalenie/podwyższenie limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu 

standardowego 

2% kwoty przewyższającej limit 

standardowy                                                                                                     

2% kwoty przewyższającej limit 

standardowy                                                                                                     

2% kwoty przewyższającej limit 

standardowy                                                                                                     

21.
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 

roboczych)
za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

1. Wydanie karty płatniczej: nie dotyczy

2. Obsługa karty debetowej: miesięcznie za każdą kartę

Wypłata gotówki-obowiązuje do 14 grudnia 2019r.:

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

spółdzielczych

2) w kasach banków SGB
9)

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 
9)

5) w bankomatach za granicą ( poza terytorium państw członkowskich EOG)
9a

Wypłata gotówki-obowiązuje od 15 grudnia 2019r.:

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

spółdzielczych

2) w kasach banków SGB
9)

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 
9)

5) w bankomatach za granicą ( poza terytorium państw członkowskich EOG)
 9a

1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP 

4.

4. Karty walutowe

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

1 EUR, 1 USD, 1 GBP

bez opłat

3.

bez opłat

Karty z funkcją zbliżeniową MaserCard w EUR/GBP/USD

bez opłat

1 EUR, 1 USD, 1 GBP

1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP
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5.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG)
9a

- obowiązuje do 14 grudnia 2019r.

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

6.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG) 
9a

- obowiązuje od 15 grudnia 2019r.

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN

Zmiana PIN w bankomatach:

1) sieci SGB

2) innych, niż wskazane w pkt 1

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) sieci SGB

2) innych, niż wskazane w pkt 1

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych:

1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty

2) w formie elektronicznej

12. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 

roboczych)9a) za każdą przesyłkę 

13.

Transakcje bezgotówkowe

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa człnkowskiego 

EOG) 
9a

;

za każdą transakcję 

5.BLIK

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Płatności mobilne BLIK

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł

Opłata za wypłatę gotówki:

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

spółdzielczych10)

0,00 zł

2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 0,00 zł

3) w bankomatach za granicą nie dotyczy 

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

dniu rozliczenia operacji
0,00 zł

5. Krajowa transakcja płatnicza
za każdą transakcję, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
bez opłat

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każda zmianę limitu bez opłat

8) Jeżeli nie rozliczono operacji bezgotówkowych na wymaganą kwotę, należna opłata pobierana jest
 
w dwóch częściach składowych zgodnie z zasadami określonymi we Wstępie do Taryfy.

9) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

9a) Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

10)Po udostępnieniu funkcjonalności 

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

45 zł

za każdą zmianę 

miesięcznie

bez prowizji 

3.

11.

10.

9.

8.

za każde sprawdzenie

1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

0.5 EUR, 0,5 USD, 0,5 GBP

 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

1 EUR, 1 USD, 1 GBP

bez opłat

0,50 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP 

1 EUR, 1 USD, 1 GBP

0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP

3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP



Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Taryfa prowizji i opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Prowizja przygotowawcza:

Kredyt gotówkowy 
11)

1)udzielenie kredytu gotówkowego z terminem spłaty 

a) do 12 miesięcy 1,50%

b) powyżej 12 miesiecy 2,00%

Kredyt gotówkowy dla Członków Banku 

2)udzielenie kredytu gotówkowego dla Członków Banku 0,00%

Kredyt w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ROR)

3)udzielenie kredytu w rachunku płatniczym 1,50%

4)każdorazowe odnowienie kredytu w rachunku płatniczym na kolejne 12 miesięczne okresy 1,50%

Kredyt hipoteczny

5)udzielenie kredytu hipotecznego:

a) mieszkaniowe 1,50%

b) pożyczki hipoteczne 2,00%

c) konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie 2,00%

Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta

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

2)kredyty udzielone do dnia 21 lipca 2017 r. na kwotę do wysokości 255 550 zł, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych 

hipotecznie 
bez opłat

3)kredyty inne, niż wskazane w pkt 1 oraz 2 za każdy harmonogram 10,00 zł + VAT

3.

Za zmianę terminu/wysokości spłaty kredytów/pożyczek                                                                                                                                                                                      dotyczy kwoty należności objętej zmianą warunków spłaty, 

płatna jednorazowo
2,00%                                                                          

kwoty objętej zmianą

4.
Za zmianę warunków umowy kredytowej z wyłączeniem pkt 3

naliczana od aktualnej kwoty kredytu, płatna jednorazowo 0,50% nie mniej niż 100,00 zł

5. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo od 0,00% do 3,00%

6.
Za wydanie promesy kredytowej (do celów notarialnych)

za każdą promesę 200,00 zł

7.

Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych 

tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik
za każde zaświadczenie 100,00 zł +  VAT

8. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 50,00 zł +  VAT

9. Za sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki za każdy dokument 40,00 zł

10. Za rozpatrzenie wniosku i wydanie zgody na bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 150,00 zł

11. Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki za każde upomnienie

Rozdział 5. Kredyty i pożyczki

naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki,od kwoty 

odnowienia kredytu (dotyczy kredytów w rachunku 

płatniczym) lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt 

płatna jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do 

dyspozycji kredytobiorcy

1.

2.



Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Taryfa prowizji i opłat

1) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r.

2) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017

3) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017

4) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r. 

Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki

1) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r.

2) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017

3) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017

4) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r. 

13. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta
za każdą czynność 30,00 zł +  VAT

7,80 zł

(koszt listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta 

Polska S.A.)

bez opłat

12.

7,80 zł

(koszt listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta 

Polska S.A.)

bez opłat

11) 
W przypadku kredytów gotówkowych udzielanych w ramach kampanii promocyjnych stawki prowizji są ustalane indywidualnie dla każdej kampanii promocyjnej

za każde wezwanie

11



Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Taryfa prowizji i opłat

Rozdział 6. Ubezpieczenia

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej: -

4)Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, 

kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej: miesięcznie

a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł)

b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)

5)Pakiet Bezpieczny Podróżnik:

a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do 

kwoty 10.000 zł)

b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 

30.000 zł)

6)Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:

a) Wariant Classic 

b) Wariant Gold

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna 

Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"

Ubezpieczenia ASSISTANCE:

1)Dom Assistance 

2)Pomoc medyczna na terenie RP

3)Pomoc w podróży samochodem - AUTO ASSISTANCE

rocznie/miesięcznie

5)Serwis CONCIERGE - osobisty asystent

7)PAKIET II: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP 

12)
Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą MasterCard PayPass Gold.

4)Koszty leczenia i ASSISTANCE  w podróży zagranicznej                                                                                                                               *) składka w 

przypadku osób, uprawiających sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku

1.

2.

1,05 zł

2,95 zł

2,05 zł

składka roczna 8,71 zł ; składka miesięczna 0,77 zł

4,75 zł

składka roczna 3,51 zł ; składka miesięczna 0,30 zł

składka roczna 1,47 zł ; składka miesięczna 0,14 zł

składka roczna 4,39 zł ; składka miesięczna 0,38 zł

1)Ubezpieczenie kart dla klienta - nieuprawnione transakcje powstałe w wyniku kradzieży, utraty lub sfałszowania karty płatniczej do kwoty 150 EUR, 

kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu do kwoty 5.000 zł, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej do kwoty 1.000 

zł

2)Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej - do kwoty 30.000 zł

3)CONCORDIA Travel Assistance - koszty leczenia za granicą do kwoty 20.000 EUR

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia: Ubezpieczenie kart dla klienta, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej oraz CONCORDIA Travel Assistance

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

karta kredytowa MasterCard Gold
12)

bez opłat

składka roczna od 3,99* zł ; składka miesięczna od 0,34* zł

karty debetowe

1,45 zł

2,55 zł

składka roczna od 2,79 zł ; składka miesięczna od 0,24 zł

składka roczna 1,91 zł ; składka miesięczna 0,17 zł

6)PAKIET I: Dom Assistance,  Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP, Koszty leczenia i assistance podczas podróży 

zagranicznej (bez rozszerzenia o sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku)

składka roczna 11,11 zł ; składka miesięczna 0,97 zł



Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

 Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych, złotowych i walutowych

Lp.

Pakiet PODSTAWOWY Pakiet MINI Pakiet KORPO

Prowadzenie rachunku rozliczeniowego:

1)prowadzenie rachunku w PLN /rachunku 

pomocniczego
25,00 zł 1a

)2)

25,00 zł Uwaga: w PLN 

w pakiecie z kartą 

płatniczą i usługa 

bankowosci 

elketronicznej  - bez 

opłat 
1)2)

50,00 zł 10,00 zł

2)prowadzenie rachunku w walucie obcej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

Wpłata gotówki : 

1)dokonywana na rachunek w placówkach Banku 

Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim     0,25 % min.5,00 zł  a w 

przypadku bilonu pow. 

200 szt. dodatkowo 1% 

od wartości bilonu, min. 

10,00 zł 
1)

0,25 % min.5,00 zł  a w 

przypadku bilonu pow. 

200 szt. dodatkowo 1% 

od wartości bilonu, min. 

10,00 zł
1)

0,15 % min.5,00 zł a w 

przypadku bilonu pow. 

200 szt. dodatkowo 1% 

od wartości bilonu, min. 

10,00 zł

bez opłat

2)dokonywane w urządzeniach samoobsługowych 

Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim 

(wpłatomaty)
0,10% min. 3,00 zł 0,10% min. 3,00 zł 0,10% min. 3,00 zł bez opat

3.
1)Wypłata gotówki z rachunku: naliczana od 

wypłacanej kwoty

0,20% od kwoty min 5,00 

zł

0,20% od kwoty min 

5,00 zł

0,15% od kwoty min 

5,00 zł
0,20% od kwoty min 5,00 zł

2) Niepodjęcie zamówionej gotówki (PLN i waluty)

od każdej kwoty 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

naliczana od 

wpłacanej kwoty

  

Wyszczególnienie czynności
Tryb pobierania 

opłaty

STAWKA

Rachunki rozliczeniowe podmiotów gospodarczych i instytucji

Pakiet Rolnik

1.

2.

miesięcznie, za 

każdy rachunek



4.

Polecenie przelewu wewnętrznego:                                                    

zlożonego w formie papierowej ,za pośrednictwem 

usług bankowości elektronicznej,                                                                                                 

Uwaga: przelew własny 
3)

 na rachunki w Banku 

Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim - bez 

opłat,                                                               w 

kwocie powyżej 20.000,00 zł na rachunek ROR i 

oszczędnościowy - 0,20 %

naliczana od 

wypłacanej kwoty
0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł

Polecenie przelewu:

w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

1)  złożonych w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż 

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim     W 

przypadku realizacji polecenia przelewu 

wynikajacego z oplacenia składek zawartych w 

Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim  

ubezpieczeń CONCORDIA- bez opłat                                                                                    

3,50 zł 4,00 zł 3,00 zł 3,50 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż 

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim , 

realizowanych w systemie Express Elixir

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż 

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim - 

realizowanych w systemie SORBNET

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

2)  złożonych za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej :

a) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż 

w Banku Spółdzieczym w Starogardzie Gdańskim 
0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż 

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim- 

realizowanych w systemie Express Elixir

8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż 

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim  - 

realizowanych w systemie SORBNET

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

5.

za każdy przelew

za każdy przelew



3) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy 

realizowane są w systemie SORBNET)
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

4) uzasadnione wstrzymanie za zgodą Banku na 

wniosek Klienta realizacji przelewu 
50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

5) działania Banku w celu odzyskania kwoty 

transakcji (przelew, wpłata) dokonanej przez 

Klienta nieprawidłowo
30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

Zlecenie stałe:

1) realizacja przelewu złożonego w formie 

papierowej:

a) na rachunki prowadzone w Banku 

Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim  ,Uwaga: 

W przypadku realizacji polecenia przelewu 

wynikajacego z oplacenia składek zawartych w 

Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim  

ubezpieczeń CONCORDIA- bez opłat 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

b) na rachunki prowadzone w  bankach innych , 

niż Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim ,

3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

2)realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem 

usług bankowości elektronicznej :

a) na rachunki prowadzone w Banku 

Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim, 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż 

w Banku Spółdzieczym w Starogardzie Gdańskim ,
0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł

3) realizacja przelewu w systemie SORBNET, za 

pośrednictwem usług bankowści elektronicznej za każdy przelew 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

4) przyjęcie, modyfikacja kwoty albo terminu 

zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

b) złożona za pośrednictwem usług bamkowości 

elektronicznej 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

6.

za każdy przelew

za każdą zmianę

za każdy przelew

za każdy przelew5.



Polecenie zapłaty:

1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:

a) aktywacja usługi jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł nie dotyczy

b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty
2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy

c) realizacja polecenia zapłaty 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł nie dotyczy

d)odmowa realizacji polecenia zapłty z powodu 

braku  środków na rachunku dlużnika 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł nie dotyczy

2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:

a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia 

zapłaty
2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

b) realizacja polecenia zapłaty 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł

c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego 

polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na 

korzystanie z polecenia zapłaty
4)

2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł

Blankiety czekowe

1)wydanie/przygotowanie blankietu czekowego
0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

2) potwierdzenie czeku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

3) przyjęcie zgłoszenia, wykonanie zastrzeżenia o 

utracie czeków                                                                       

Uwaga : opłata obejmuje ew. umorzenie czeków 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

4) odwołanie zastrzeżenia o utracie 

czeków/blankietów czekowych 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

1) Inkaso weksli                                                                                                                                        

Uwaga : Opłatę pobiera się od wystawcy weksla 0,2% min. 20,00 zł  max. 

100 zł

0,2% min. 20,00 zł  

max. 100 zł

0,2% min. 20,00 zł  

max. 100 zł

0,2% min. 20,00 zł  max. 

100 zł

2) Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku 
20,00 zł oraz koszty 

telekomunikacyjne

20,00 zł oraz koszty 

telekomunikacyjne

20,00 zł oraz koszty 

telekomunikacyjne

20,00 zł oraz koszty 

telekomunikacyjne

1) Wydanie opinii bankowej o kliencie
za każdą opinię 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT

2) Wydanie zaświadczenia o rachunku za każde 

zaświadczenie
30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT 30,00 zł + VAT

za każdy weksel

za każdą dyspozycję

9.

8.

7.

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję

10.



Sporządzanie i wysyłanie wyciągów:               1) 

sporządzanie i wysłanie/przekazywanie wyciągu 

raz w miesiącu

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) sporządzanie na wniosek klienta dodatkowego 

wyciągu po każdej zmianie salda,                                                                            miesięcznie 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

3) sporządzanie i wysłanie wyciągu po każdej 

zmianie salda,poprzez elektroniczne kanały 

dostępu lub na adres poczty elektronicznej (e-

maila) klienta                                                                        

za każdy wyciąg 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4) zmiana trybu/częstotliwości generowania 

wyciągów (za wyjątkiem zmiany z formy papierowej 

na elektroniczną)                                                                                         
za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 

na wniosek klienta:

1) wydruku historii rachunku/ obrotów  ( od 

każdego rachunku) :

a) za bieżący rok i lata poprzednie (do 2011 roku) 
30,00 zl + VAT 30,00 zl + VAT 30,00 zl + VAT 30,00 zl + VAT

b) za każdy poprzedni rok (sprzed 2011 roku)
100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT

2) odpisu wyciągu z rachunku:

a) za bieżący rok i lata poprzednie (do 2011 roku) 
20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 

b) za każdy poprzedni rok (sprzed 2011 roku)
100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 100,00 zł + VAT 

3) Sporządzenie dodatkowego dowodu dokonania 

operacji bankowej ( wydruk z systemu 

operacyjnego:

a) za bieżący rok i lata poprzednie (do 2011 roku) 
5,00 zl + VAT 5,00 zl + VAT 5,00 zl + VAT 5,00 zl + VAT

b) w poprzednich latach (sprzed 2011 roku)
50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT 50,00 zł + VAT

4) Sporządzenie duplikatu dowodu dokonania 

operacji bankowej (na podstwie dokumentu z 

archiwum) 
za każdą dyspozycję 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT

za każdy wyciąg

za każdą dyspozycję

za każdy rok

12.

11.



13.

Dokonanie zmiany w karcie wzorów podpisów lub 

sporządzenie odpisu karty wzorów 

podpisów/umowy/potwierdzenia otwarcia rachunku za każdą dyspozycję 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

14.
Udostępnienie skrytki na wyciągi

za każdą skrytkę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

15.
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu 

mającego moc takiego dokumentu 
za każdy tytuł

25,00 zł                                                                                                                                                                                               

Bank pobiera ponadto 

3,50 zł za każdy przelew 

zewnętrzny do 

egzekutora

25,00 zł                                                                                                                                                                                               

Bank pobiera ponadto 

3,50 zł za każdy 

przelew zewnętrzny do 

egzekutora

25,00 zł                                                                                                                                                                                               

Bank pobiera ponadto 

3,50 zł za każdy 

przelew zewnętrzny do 

egzekutora

25,00 zł                                                                                                                                                                                               

Bank pobiera ponadto 3,50 

zł za każdy przelew 

zewnętrzny do egzekutora

16.

Dokonanie blokady środków na rachunku 

bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu 

udzielonego przez inny bank

za każdą blokadę

50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

17.

Sporządzenie i wysłanie upomienia z powodu 

powstania niedupuszczalnego salda debetowego 

lub innych zobowiązań wobec Banku          Uwaga: 

upomienie wysyłane jest po 7 dniach od 

wystąpienia zaległości wynoszącej nie mniej niż 15 

zł                                                                                              

za każde upomnienie 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

18. Za korzystanie ze skarbca nocnego (wrzutnia) miesięcznie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł nie dotyczy 

Obsługa płatności masowych 

1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi 
100 zł 100 zł bez opłat nie dotyczy 

2) opłata za każdy dokument przychodzący bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 

20. Zamknięcie rachunku bankowego                                        

Wolne od opłat a jeżeli 

przez upływem 3 

miesięcy od daty 

zawarcia 25 zł

Wolne od opłat a jeżeli 

przez upływem 3 

miesięcy od daty 

zawarcia 25 zł

Wolne od opłat a jeżeli 

przez upływem 3 

miesięcy od daty 

zawarcia 25 zł

Wolne od opłat a jeżeli 

przez upływem 3 miesięcy 

od daty zawarcia 25 zł

21.

Zmiana pakietu (w przypadku wyboru pakietu z 

niższą opłata za prowadzenie rachunku) za każdą dyspozycję 80,00 zł nie dotyczy 80,00 zł nie dotyczy

22.
Ustanowienie lub zmiana pełnomocnika do 

dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

jednorazowo
19.



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:

1)otwarcie rachunku

2)prowadzenie rachunku

2.
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku 

i wysokości salda

za każde 

zaświadczenie

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na 

jednym rachunku na wniosek klienta

1)z bieżącego roku kalendarzowego

2)z lat poprzednich

Sporządzenie kopii: 

1)wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego

b) z lat poprzednich

2)pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, 

gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji

b) klient nie określi daty dokonania operacji

5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) Opłaty dotyczą promocji w okresie jej obowiązywania, do 30 czerwca 2020.

1a)W przypadku rachunku prowadzonego dla organizacji charytatywnych opłata wynosi 0,00 zł i wpłaty na te rachunki bez opłat.

2)W przypadku rachunku prowadzonego dla organizacji non-profit opłata wynosi 10,00 zł miesięcznie.

3) przelew własny-przelew pomiędzy rachunkami tego samego klienta 

4)Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim.

5,00 zł + VAT

10,00 zł + VAT

bez opłat

za każdy dokument

za każde zestawienie

10,00 zł + VAT za pierwszy rok + po 5,00 + VAT zł za każdy poprzedni rok

5,00 zł + VAT

25,00 zł + VAT

30,00 zł + VAT

bez opłat

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

2.Rachunek VAT - wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT
 5)

5) Opłaty za realizacje dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokość opłat jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego dla 

którego prowadzony jest rachunek VAT.

4.

1.

3.

25,00 zł + VAT za pierwszy rok + po 12,50 zł + VAT za każdy poprzedni rok

bez opłat



Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Taryfa prowizji i opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowadzenie rachunku: bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunki - bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat

Realizacja przelewów:

1)w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

a) wewnętrznego - na  rachunki prowadzone w Banku Spóldzielczym w Starogardzie Gdańskim,                                                                                  

Uwaga: przelew własny
 6)

 na rachunki w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim
0,80 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim 3,50 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET
7) 20,00 zł

2)w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 12,00 zł

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek klienta wydruku historii rachunku ( od każdego rachunku) 

1) za bieżący rok i lata poprzednie  (do 2011 roku) 30,00 zł + VAT

2) za każdy poprzedni rok (sprzed 2011 roku) 100,00 zł + VAT

Sporządzenie dodatkowego dowodu dokonania operacji bankowej ( wydruk z systemu operacyjnego) :

1) za bieżący rok i lata poprzednie (do 2011 roku) 5,00 zł + VAT

2) w poprzednich latach (sprzed 2011 roku) 50,00 zł + VAT

7. Sporządzenie duplikatu dowodu dokonania operacji bankowej( na podstwie dokumentu z archiwum) za każdy duplikat 20,00 zł + VAT

8.
Dokonanie zmiany w karcie wzorów podpisów lub sporządzenie odpisu karty wzorów podpisów/ umowy/ potwierdzenia otwarcia rachunku   

Uwaga: dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku - bez opłat
za każdą dyspozycję 15,00 zł

9. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję
bez opłat / Bank pobiera jedynie 3,50 zł za każdy przelew 

zewnętrzny do egzekutora

10. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank za każdą dyspozycję 50,00 zł

11. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem: za każdą dyspozycję 10,00 zł

6) przelew własny-pomiędzy rachunkami tego samego klienta 

7)Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim

4.

Rozdział 2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych 

6.

za każdą rok
5.

za każda dyspozycję

za każdy przelew



Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Taryfa prowizji i opłat

Rozdział 3. Elektroniczne kanały dostępu:

Stawka obowiązujaca

Pakiety: STANDARD, MINI, KORPO, ROLNICZY, WIELE ZA NIEWIELE

Usługa bankowości elektronicznej 

1) Usługa bankowości elektronicznej miesięcznie

5,00 zł jednosobowa autoryzacja , w przypadku rezygnacji z otrzymywania wysłanych 

pocztą lub odbieranych w placówce Banku wyciągów miesięcznych  -bez opłat  ,                                                                                        

10,00 zł wieloosobowa autoryzacja                                                                                                                              

Serwis SMS:

1) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane przez Bank),:

- powiadomienie o zmianie salda na rachunku (po każdej zmianie salda lub raz dziennie około  godz. 18:00, od 

poniedziałku do piątku)

- powiadomienie o odmowie realizacji przelewu

-  powiadomienie o dokonaniu transakcji kartowej

2) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane przez Bank):

- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do bankowości elektronicznej

- potwierdzenie transakcji kartowej

3. Opłata za użytkowanie Tokena SGB miesięcznie 1,50 zł

4. Opłata za przekazywanie haseł SMS-jednoosobowa , wieloosobowa autoryzacja miesięcznie 5,00 zł

5. Wsparcie informatyczne pracownika Banku u Klienta na jego życzenie za 1 godz. 70,00 zł + VAT

6. Wsparcie informatyczne pracownika Banku u Klienta na jego życzenie każda kolejna godz. 50 zł + VAT

Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty

2,00 zł

5,00 zł

1.

2.

miesięcznie

miesięcznie



Rozdział 4: Instrumenty płatnicze

Mastercard Business Visa Business  Mastercard Business "Wiele za niewiele" 
8)

Wydanie karty płatniczej:

1) pierwszej: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2) (kolejnej) dla współposiadacza rachunku, osoby wskazanej 20,00 zł 20,00 zł 0,00 zł

3) nowej karty w miejsce uszkodzonej , utraconej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

2. Wznowienie karty za każdą kartę 0,00 zł 0,00 zł
0,00 zł

Obsługa karty debetowej 

     WYDANEJ PRZED 1.02.2016 r.:

a) Pakiet MINI 50,00 zł 50,00 zł nie dotyczy

b) Pakiety: STANDARD, KORPO, ROLNICZY 25,00 zł 25,00 zł nie dotyczy

Uwaga: użytkowanie pierwszej karty posiadacza i współposiadacza w 

pierwszym roku - bez opłat 

     WYDANEJ PO 31.01.2016 r.
8a)

a) Pakiet MINI miesięcznie

2,00 zł m-cznie , przy wykonaniu 

operacji bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączna kwotę min. 

500 zł, w przeciwnym wypadku 4,00 zł 

m-cznie

2,00 zł m-cznie , przy 

wykonaniu operacji 

bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączna 

kwotę min. 500 zł, w 

przeciwnym wypadku 4,00 zł 

m-cznie

nie dotyczy

b) Pakiety: STANDARD, KORPO, ROLNICZY miesięcznie

      1,00 zł m-cznie, przy wykonaniu 

operacji bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączna kwotę min. 

500 zł, w przeciwnym wypadku 2,00 zł 

m-cznie

      1,00 zł m-cznie, przy 

wykonaniu operacji 

bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączna 

kwotę min. 500 zł, w 

przeciwnym wypadku 2,00 zł 

m-cznie

nie dotyczy

c) Pakiet" WIELE ZA NIEWIELE"                                                                          

pierwsza karta, kolejna karta 
miesięcznie nie dotyczy nie dotyczy 0,00zł / 3,00zl

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł
5,00 zł

Zmiana limitów operacji gotówkowych za każdą zmianę

2% kwoty przewyższającej limit 

standardowy,prowizja jest pobierana w 

momencie podwyższenia limitu  oraz 

przy każdorazowym odnowieniu karty

2% kwoty przewyższającej 

limit standardowy,prowizja jest 

pobierana w momencie 

podwyższenia limitu  oraz przy 

każdorazowym odnowieniu 

karty

2% kwoty przewyższającej limit standardowy,prowizja 

jest pobierana w momencie podwyższenia limitu  oraz 

przy każdorazowym odnowieniu karty

1. Karty wydane do rachunku bieżącego lub pomocniczego (debetowe  z funkcją zbliżeniową)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1.
za każdą kartę

3.

rocznie

4.



Wypłata gotówki-obowiązuje do 14 grudnia 2019r. :

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

spółdzielczych
bez opłat bez opłat bez opłat

2) w kasach banków SGB 
9) 4,50 zł 1,50 zł 4,50 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 3,50 zł 2% min. 5,00 zł 3% min. 3,50 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
9) 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą  3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł

Wypłata gotówki-obowiązuje od 15 grudnia 2019r. :

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

spółdzielczych
bez opłat bez opłat bez opłat

2) w kasach banków SGB 
9) 4,50 zł 1,50 zł 4,50 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 3,50 zł 2% min. 5,00 zł 3% min. 3,50 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
9) 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą (  poza terytorium państw członkowskich 

EOG) 
9a

,  
3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł

7.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG) 
9a

 -obowiązuje od 15 grudnia 2019r. 

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej 

kwoty

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

8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej 

kwoty

1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 8,00 zł 8,00 zł 6,00 zł

Zmiana PIN w bankomatach:

1) sieci SGB 4,50 zł 3,50 zł 4,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) sieci SGB 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

13.
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie 

klienta
za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

14.
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 

roboczych)
za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł

15. Transakcje bezgotówkowe:  za każdą transkację bez opłat bez opłat bez opłat

16.
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

bez opłat 3% bez opłat

6.

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej 

kwoty

5.

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej 

kwoty

10.
za każdą zmianę

11.
za każde sprawdzenie



1. Wydanie karty płatniczej  i numeru PIN za każdą kartę 15,00 zł

2. Zasilenie rachunku karty płatniczej - bez opłat

3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty płatniczej - 30,00 zł

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat

5. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 8,00 zł

6. Obsługa karty debetowej: - 0,00 zł

Zmiana PIN w bankomatach:

1) sieci SGB 4,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł

Wypłata gotówki -obowiązuje do 14 grudnia 2019r.:

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

spółdzielczych
bez opłat

2) w kasach banków SGB
9) 1,50 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 2,50 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 
9) 3% min. 4,50 zł

5)w bankomatach za granicą 
3% min. 4,50 zł

Wypłata gotówki-obowiązuje od 15 grudnia 2019r. :
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A.  i zrzeszonych banków 

spółdzielczych
bez opłat

2) w kasach banków SGB
9)

1,50 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 2,50 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 
9) 3% min. 4,50 zł

5)w bankomatach za granicą ( na  terytorium państw członkowskich 

EOG)  
9a 2,50 zł

6)w bankomatach za granicą (  poza terytorium państw członkowskich 

EOG) 
 9a 3% min. 4,50 zł

10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie 0,00 zł

11.
Transakcje bezgotówkowe

za każdą transakcję bez opłat

12.
Ustalenie/podwyższenie limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu 

standardowego 
za podwyższenie

2% kwoty przewyższającej limit 

standardowy                                                                                                     

1. Wydanie karty płatniczej i PIN za każdą kartę

2. Zasilenie rachunku karty za każdą dyspozycję

3. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN

3. Zastrzeżenie karty -

4. Obsługa karty miesięcznie

5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB -

6. Transakcje bezgotówkowe -

7.
za każdą zmianę 

wg indywidualnie uzgodnionych stawek

wg indywidualnie uzgodnionych stawek

wg indywidualnie uzgodnionych stawek

bez opłat

wg indywidualnie uzgodnionych stawek

bez opłat

8.

3. Karty świadczeniowe

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
Karta bez funkcji zbliżeniowej:

Mastercard

za każdą wypłatę  poberana 

w dniu rozliczenia operacji 

naliczana od wypłącanej 

kwoty

9.

za każdą wypłatę  poberana 

w dniu rozliczenia operacji 

naliczana od wypłącanej 

kwoty

2. Karty przedpłacone

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Mastercard

bez prowizji



1. Wydanie karty płatniczej (głównej lub dołączonej) za każdą kartę

2.
Obsługa karty kredytowej(opłata pobierana od drugiego roku użytkowania 

karty)
rocznie, z góry

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę

5. Wznowienie karty -

6. Zastrzeżenie karty -

Wypłata gotówki-obowiązuje do 14 grudnia 2019r.:

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

spółdzielczych:

2)w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
9)

3)w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

4)w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
9)

5)w bankomatach za granicą 

Wypłata gotówki-obowiązuje od 15 grudnia 2019r.:

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

spółdzielczych:

2)w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
9)

3)w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

4)w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
9)

5)w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG) 
9a 

6)w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich 

EOG)  
9a   

9. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę

10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN

11. Zmiana limitu kredytowego -

12. Minimalna kwota do zapłaty

naliczana zgodnie z 

regulaminem 

funkcjonowania kart 

kredytowych i umową

13. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach 

określonych w umowie o kartę

za każde 

upomnienie/wezwanie

14.

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
za każde zestawienie

15.

Ustalenie/podwyższenie limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu 

standardowego 

16.
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 

roboczych)
za każdą przesyłkę 

bez opłat

bez opłat

4.Karty kredytowe

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
Karta z funkcją zbliżeniowąej:

Mastercard Business

50,00 zł

50,00 zł

20,00 zł

15,00 zł

4,50 zł

6,00 zł

bez opłat

5% min. 50,00 zł

15,00 zł

5,00 zł

7.

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej 

kwoty

4% min. 10,00 zł

4% min. 10,00 zł

4% min. 10,00 zł

4% min. 10,00 zł

4% min. 10,00 zł

8.

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej 

kwoty

4% min. 10,00 zł

4% min. 10,00 zł

4% min. 10,00 zł

4% min. 10,00 zł

4% min. 10,00 zł

4% min. 10,00 zł

2% kwoty przewyższającej limit standardowy                                                                                                     

45,00 zł



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

1. Wydanie karty płatniczej: nie dotyczy

Obsługa karty debetowej: miesięcznie za każdą kartę

Wypłata gotówki -obowiązuje do 14 grudnia 2019r.:

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

2) w kasach banków SGB
9)

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 
9)

5) w bankomatach za granicą 

Wypłata gotówki -obowiązuje od 15 grudnia 2019r.:

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

2) w kasach banków SGB
9)

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 
9)

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 
9a  

5.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG) 
9a

- obowiązuje od 15 grudnia 2019r.

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej 

kwoty

5. Karty walutowe

Karty z funkcją zbliżeniową MaserCard w EUR/GBP/USD

bez opłat

2. 1,5 EUR, 2,00 USD, 1 GBP 

3.

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej 

kwoty

bez opłat

1 EUR, 1 USD, 1 GBP

1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej 

kwoty

4.

bez opłat

1 EUR, 1 USD, 1 GBP

1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP



6. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej 

kwoty

Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN

Zmiana PIN w bankomatach:

1) sieci SGB

2) innych, niż wskazane w pkt 1

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) sieci SGB

2) innych, niż wskazane w pkt 1

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty

2) w formie elektronicznej

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

za każdą przesyłkę 

6. BLIK

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Płatności mobilne BLIK

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł

Opłata za wypłatę gotówki:

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

spółdzielczych10)
0,00 zł

2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 0,00 zł

3) w bankomatach za granicą nie dotyczy 

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

0,00 zł

5. Krajowa transakcja płatnicza

za każdą transakcję, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

bez opłat

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każda zmianę limitu bez opłat

7. 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

8. za każdą zmianę 1 EUR, 1 USD, 1 GBP

1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

0.5 EUR, 0,5 USD, 0,5 GBP

3.
za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

bez opłat

45,00 zł

9. za każde sprawdzenie 0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP

1 EUR, 1 USD, 1 GBP

10. miesięcznie 
0,50 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP 

8)Opłaty dotyczą promocji w okresie jej obowiązywania, do 30 czerwca 2020r.

8a) Jeżeli nie rozliczono operacji bezgotówkowych na wymaganą kwotę, należna opłata pobierana jest w dwóch częściach składowych zgodnie z zasadami określonymi we Wstępie do Taryfy.

  
9)

 
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

9a)Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

10)Po udostępnieniu funkcjonalności 



Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Taryfa prowizji i opłat

 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Prowizja przygotowawcza:

1)kredyty w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą, w tym rolniczą z terminem spłaty:

a) do 12 miesięcy 1,50%

b) powyżej 12 miesięcy - do 36 miesięcy 1,50% za każdy rozpoczęty rok trwania umowy

2)kredyty na działalność gospodarczą, w tym rolniczą z terminem spłaty:

a) do 12 miesięcy 1,50%

b) powyżej 12 miesięcy 2,00%

3)kredyty unijne SGB z terminem spłaty

a) do 12 miesięcy 1,50%

b) powyżej 12 miesięcy 2,00%

4)kredyty w rachunku bieżącym "ROLNIK" 2,00%

5)kredyty inwestycyjne "ROL-INWESTOR" 2,00%

6)kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR (linia RR, Z, PR, K01, K02. MRcsk1)
10) 2,00%

2. Prowizja z tytułu gotowości 

w przypadku kredytu w rachunku bieżącym i kredytu rewolwingowego: naliczana w 

stosunku rocznym od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji, a 

kredytem wykorzystanym, za każdy dzień niewykorzystania, płatna w dniu płatności 

odsetek od kredytu

1,00%

3.

Prowizja za obsługę kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR udzielonych w okresie do 31.12.2014 r.
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, za każdy miesiąc trwania kredytu, 

naliczana i pobierana zgodnie z harmonogramem spłat rat odsetkowych
0,01%

4.

Za zmianę terminu/wysokości spłaty kredytów                                                                                                                                                                                                   

dotyczy kwoty należności objętej zmianą warunków spłaty, płatna jednorazowo
2,00%                                                                      

kwoty objętej zmianą

5. Za zmianę warunków umowy kredytowej z wyłączeniem pkt 4 naliczana od aktualnej kwoty kredytu, płatna jednorazowo 0,50% nie mniej niż 100,00 zł

6. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu od 0,00% do 3,00%

7. Za wydanie promesy kredytowej do kredytu unijnego SGB za każdą promesę 150,00 zł

8. Za wydanie promesy kredytowej (do celów notarialnych) za każdą promesę 200,00 zł

9.
Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów 

bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik za każde zaświadczenie 100,00 zł + VAT

10. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej za każdy duplikat 50,00 zł +  VAT

11. Za przygotowaniem dokumentów do ustanowienia hipoteki, zastawu rejestrowego za każdy dokument 60,00 zł 
11)

12. Sporządzenie i przyjęcie umowy zastawu rejestrowego, cesji należności za kazdą umowę 25,00 zł

13. Sporządzenie i przyjęcie umowy przewłaszczenia za kazdą umowę 25,00 zł

14.
Za sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego 

lub przewłaszczenia
za każdy dokument 40,00 zł

15. Za rozpatrzenie wniosku i wydanie zgody na bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 150,00 zł 
11)

16.
Sporządzanie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno - finansowej (zdolności kredytowej) stawka jest uzgadniana z klientem przez Dyrektora Oddziału/Dyrektora Handlowego 

przed sporządzeniem oceny i zależy od stopnia jej złożoności
od 100,00 zł do 1000,00 zł + VAT

17. Za wysłanie upomnienia  za każdy egzemplarz upomnienia 20,00 zł

18. Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu za każde wezwanie 20,00 zł

19. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta za każdą czynność 30,00 zł +  VAT

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Prowizja za wystawienie gwarancji, poręczenia z terminem:

1) do 3 miesięcy 2,50%

2) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 3,50%

3) powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy 4,50%

4) powyżej 12 miesięcy 4,50% za pierwsze 12 miesięcy i po 1,50% za 

każdy kolejny rozpoczęty 12-miesięczny okres 

2. Z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, poręczenia od kwoty objętej zmiany 2,00%

z tytułu wystawienia gwarancji, poręczenia, pobierana od kwoty czynnej gwarancji, 

poręczenia, płatna jednorazowo 

1.

1.

Rozdział 5. Kredyty i pożyczki 

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, kwoty odnowienia kredytu (dotyczy 

kredytów odnawialnych) lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt,                 

płatna:                                                                                                                                     

- dla kredytów w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą, w tym rolniczą - 

jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy lub w ratach 

rocznych                                                                                                                                        

- dla pozostałych kredytów - jednorazowo przed postawieniem kredytu do 

dyspozycji kredytobiorcy 

10)
 Suma wszystkich prowizji i opłat związanych z kredytem preferencyjnym z pomocą ARiMR nie może przekroczyć stawki prowizji przygotowawczej wskazanej w taryfie.

11)
 Jeżeli zaisniteje wymóg dostarczenia do Sądu lub innej instytucji oryginału odpisu z KRS Banku lub jego poświadczonej notarialnie kopii, prowizja ta zwiększy się o koszty z tym 

Rozdział 6. Gwarancje, poręczenia



Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Taryfa prowizji i opłat

Rozdział 6. Ubezpieczenia

Tryb pobierania opłaty

miesięcznie 1,45 zł

2,55 zł

1,05 zł

2,95 zł

2,05 zł

4,75 zł

Uwaga:  Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"

Ubezpieczenia ASSISTANCE:

1)Dom Assistance 

2)Pomoc medyczna na terenie RP

3)Pomoc w podróży samochodem - AUTO ASSISTANCE

5)Serwis CONCIERGE - osobisty asystent

6)PAKIET I: Dom Assistance,  Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP, Koszty 

leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej (bez rozszerzenia o sporty amatorskie o podwyższonym 

ryzyku)

7)PAKIET II: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP 

1.

2.

składka roczna 11,11 zł ; składka miesięczna 0,97 zł

składka roczna 8,71 zł ; składka miesięczna 0,77 zł

b) Wariant Gold

rocznie/miesięcznie

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

składka roczna 3,51 zł ; składka miesięczna 0,30 zł

składka roczna 1,47 zł ; składka miesięczna 0,14 zł

składka roczna 4,39 zł ; składka miesięczna 0,38 zł

b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)

2)Pakiet Bezpieczny Podróżnik:

a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł)

b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł)

3)Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł)

4)Koszty leczenia i ASSISTANCE  w podróży zagranicznej                                                                                                                               

*) składka w przypadku osób, uprawiających sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku

składka roczna od 2,79 zł ; składka miesięczna od 0,24 zł

składka roczna od 3,99* zł ; składka miesięczna od 0,34* zł

składka roczna 1,91 zł ; składka miesięczna 0,17 zł

a) Wariant Classic 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej: karty debetowe

1)Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie 



Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Taryfa prowizji i opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Wpłaty gotówkowe:

1.
Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez inne banki ,Uwaga:  wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez inne banki z tytułu akcji  

charytatywnych oraz wpłaty gotówkowe wynikające z opłacenia składek z tytułu zawrtch w banku ubezpieczeń CONCORDIA - bez opłat

naliczana od wpłacanej 

kwoty
0,5% min. 7,00 zł

2. Wpłaty gotókowe na rachunki prowadzone przez inne banki realizowane w systemie SORBNET od każdej wpłaty 0,5% min. 20,00 zł

3.
Spłata udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim , kredytów, pożyczek i odsetek oraz innych zobowiązań wobec  Banku Spółdzielczego w 

Starogardzie Gdańskm 
od każdej wpłaty bez opłat

4 Wymiana bilonu na banknoty ( powyżej 200sztuk) od każdej wymiany 1% wartości bilonu min. 10zł

5. Skup i sprzedaż walut- obrót gotówkowy za każdą operację bez opłat 

6 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 informację 20,00 zł

7. Sporządzenie dodatkowego dowodu dokonania operacji kasowej  (wydruk z systemu operacyjnego) za każdą operację  

8.

Płatność kartą w kasie Banku,na rachunki prowadzone przez inne banki ,Uwaga:  płatności kartą w kasie Banku na rachunki prowadzone przez inne banki z 

tytułu akcji  charytatywnych oraz płatności kartą w kasie Banku wynikające z opłacenia składek z tytułu zawarytch w Banku ubezpieczeń CONCORDIA - bez 

opłat

za każdą operację 0,5% min. 5,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1.
Złożenie/ przechowywanie depozytu bankowego: klucze, przedmioty i papiery wartosciwoe,  ( usługa dostępna dla instytucji publicznych zaakceptowanych 

przez Bank) Uwaga depozyty składane w zwiazku z prawnym zabezpieczeniem splaty , pożyczki -wolne od opłat 
miesięcznie 20,00 zł + VAT 

Wynajem skrytek sejfowych:

1) na miesiące:              

a) mała skrytka 50,00 zł + VAT

b) średnia skrytka 80,00 zł + VAT

c) duża skrytka 120,00 zł + VAT

2) na lata:

a) mała skrytka 300,00 zł + VAT

b) średnia skrytka 500,00 zł + VAT

c) duża skrytka 700,00 zł + VAT

3) Za zagubienie przez klienta klucza do skrytki sejfowej za każdy klucz wg kosztu wymiany zamka

Rozdział 3. Kantor SGB 1)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Kantor SGB - dla indywidualnych - udostępnienie i obsługa - bez opłat

2. Kantor SGB - dla instytucjonalnych - udostępnienie i obsługa - bez opłat

1) po wdrozeniu usługi prze Bank 

rocznie

miesięcznie

Dział IV. Pozostałe opłaty

Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe , płatności kartą w kasie Banku

Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych

2.



DZIAŁ V. Produkty wycofane z oferty 

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

1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 1,00 zł

Wpłata gotówki

1) dokonywana na rachunek w placówkach Banku Spółdzielczego w 

Starogardzie Gdańskim
bez opłat

2) dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych Banku 

Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim( wpłatomaty) .
bez opłat

3.
Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówkach Banku 

Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskm 
za każdą wypłatę bez opłat

4.

Polecenie przelewu wewnętrznego:                                           zlożonego w 

formie papierowej ,za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej,                                                                                                 

Uwaga: przelew własny 
2)

 na rachunki w Banku Spółdzielczym w 

Starogardzie Gdańskim - bez opłat,      w kwocie powyżej 20.000,00 zł na 

rachunek firmowy - 0,20 %

za każdy przelew 0,80 zł

Polecenie przelewu

w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

1) złożonego w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w 

Starogardzie Gdańskim                                                                                                                                

Uwaga: W przypadku realizacji polecenia przelewu wynikajacego z 

oplacenia składek zawartych w Banku Spółdzielczym w Starogardzie 

Gdańskim  ubezpieczeń CONCORDIA- bez opłat 

3,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż Bank Spółdzielczy w 

Starogardzie Gdańskim , realizowanych w systemie Express Elixir
8,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż Bank Spółdzielczy w 

Starogardzie Gdańskim - realizowanych w systemie SORBNET
20,00 zł

2) złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

a) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż w Banku Spółdzieczym 

w Starogardzie Gdańskim 
za każdy przelew 0,80 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż Bank Spółdzielczy w 

Starogardzei Gdańskim- realizowanych w systemie Express Elixir
5,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż Bank Spółdzielczy w 

Starogardzie Gdańskim  - realizowanych w systemie SORBNET
20,00 zł

3) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie 

SORBNET)
za każdy przelew 20,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ 

za każdy przelew

za każdą wpłatę

5.

5.

za każdy przelew

2.



Zlecenie stałe

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Starogardzie 

Gdańskim Uwaga: W przypadku realizacji polecenia przelewu wynikajacego 

z oplacenia składek zawartych w Banku Spółdzielczym w Starogardzie 

Gdańskim  ubezpieczeń CONCORDIA- bez opłat 

1,50 zł

b) na rachunki prowadzone w  bankach innych , niż Bank Spółdzielczy w 

Starogardzie Gdańskim ,                                                                                     
2,50 zł

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej:

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Starogardzie 

Gdańskim 
0,80 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż w Banku Spółdzieczym 

w Starogardzie Gdańskim ,
0,80 zł

3) realizacja przelewu w systemie SORBNET, za pośrednictwem usług 

bankowści elektronicznej 
za każdą dyspozycję 15,00 zł

4) przyjęcie, modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego :

a) złożona w formie papierowej 10,00 zł

b) złożona za pośrednictwem uslug bankowości elektronicznej 0,00 zł

Polecenie zapłaty:

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2,00 zł

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 2,50 zł

3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo 

aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
3) 5,00 zł

1) Wydanie/przygotowanie blankietu czekowego 0,25 zł

2) Przyjęcie zgłoszenia, wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków                                                                                            

Uwaga : opłata obejmuje ew. umorzenie czeków
20,00 zł

3) Odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków/blankietów czekowych 15,00 zł

1) Wydanie opinii bankowej o kliencie 50,00 zł + VAT

2) Wydanie zaświadczenia o rachunku 30,00 zł + VAT

1) Sporządzanie i wysyłanie /przekazywanie wyciągu w formie paierowej, 

poprzez e-mail raz w miesiącu .
bez opłat

2) Sporządzanie i wysłanie wyciągu po każdej zmianie salda ,poprzez 

elektroniczne kanały dostępu lub na adres poczty elektronicznej (e-mail) 

klienta     , Uwaga; w przypadku rezygnacji  z otrzymywania wysyłanych 

pocztą lub odbieranych w placówce banku wyciągów miesięcznych -bez 

opłat                                         

1,00 zł

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek klienta:

1) wydruku historii rachunku ( od każdego rachunku) 

a) za bieżący rok i lata poprzednie  (do 2011 roku) 30,00 zł + VAT

b) za każdy poprzedni rok (sprzed 2011 roku) nie dotyczy

2) odpisu wyciągu z rachunku:

a) za bieżący rok i lata poprzednie (do 2011 roku) 20,00 zł + VAT 

b) za każdy poprzedni rok (sprzed 2011 roku) nie dotyczy 

Sporządzenie dodatkowego dowodu dokonania operacji bankowej ( wydruk 

z systemu operacyjnego) :

a) za bieżący rok i lata poprzednie (do 2011 roku) 5,00 zł + VAT

b) w poprzednich latach (sprzed 2011 roku) nie dotyczy 

Sporządzenie duplikatu dowodu dokonania operacji bankowej( na podstwie 

dokumentu z archiwum) 
20,00 zł + VAT

za każdą dyspozycję 

11. za każdy wyciąg

za każdą dyspozycję

za każdy rok

za każdy przelew

miesięcznie

za każdą dyspozycję

8.

9.

10.

za każdą dyspozycję 

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

7.

6.



12.
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego

dokumentu 
za każdą dyspozycję 

bez opłat           Bank pobiera 

jedynie 3,50 zł za każdy przelew 

zewnętrzny do egzekutora

13.
Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu 

zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank
za każdą dyspozycję 50,00 zł

14.

Sporządzenie i wysłanie upomienia z powodu powstania 

niedopuszczalnego salda debetowego lub innych zobowiązań wobec Banku 

Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim                                                                  

Uwaga : upomnienie wysyłane jest po 7 dniach od wystąpienia zaległości 

wynoszącej nie mniej niż 15 zł                                                                                              

za każdą dyspozycję 10,00 zł

15.

Przyjęcie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci , Uwaga: dotyczy ogólu 

oszczędności klienta w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim                         
za każdą dyspozycję 20,00 zł

16. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł

17.
Posiadanie dopuszczalnego limitu debetu w rachunku oszczędnościowo –

rozliczeniowym
miesięcznie 1,00 zł

18.
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję 10,00 zł

19.

Dokonanie zmiany w karcie wzorów podpisów lub sporządzenie odpisu 

karty wzorów podpisów/ umowy/ potwierdzenia otwarcia rachunku                                                 

Uwaga : dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza 

rachunku - bez opłat
za każdą dyspozycję 15,00 zł

20.
Zmiana pakietu (w przypadku wyboru pakietu z niższą opłata za 

prowadzenie rachunku) za każdą dyspozycję
20,00 zł

21. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 30,00 zł

2. Obsługa rachunków rozliczeniowych, złotowych i walutowych

Lp.

Prowadzenie rachunku rozliczeniowego:

1)prowadzenie rachunku w PLN /rachunku pomocniczego 10,00 zł

2)prowadzenie rachunku w walucie obcej 5,00 zł

Wpłata gotówki : 

1)dokonywana na rachunek w placówkach Banku Spółdzielczego w 

Starogardzie Gdańskim     
0,25 % min.5,00 zł  a w 

przypadku bilonu pow. 200 szt. 

dodatkowo 1% od wartości 

bilonu, min. 10,00 zł

2)dokonywane w urządzeniach samoobsługowych Banku Spółdzielczego w 

Starogardzie Gdańskim (wpłatomaty)
0,10% min. 3,00 zł

3.
1)Wypłata gotówki z rachunku: 

naliczana od wypłacanej kwoty 0,20 % od kowty min. 5,00 zł

2) Niepodjęcie zamówionej gotówki (PLN i waluty) od każdej kwoty 0,20%

4.

Polecenie przelewu wewnętrznego:                                                    

zlożonego w formie papierowej ,za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej,                                                                                                 

Uwaga: przelew własny 
3)

 na rachunki w Banku Spółdzielczym w 

Starogardzie Gdańskim - bez opłat,                                                               

w kwocie powyżej 20.000,00 zł na rachunek ROR i oszczędnościowy - 0,20 

%

naliczana od wypłacanej kwoty 0,80 zł

"WIELE ZA NIEWIELE"1)
Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

miesięcznie, za każdy 

rachunek

naliczana od wpłacanej kwoty

1.

2.



Polecenie przelewu:

w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

1)  złożonych w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w 

Starogardzie Gdańskim     W przypadku realizacji polecenia przelewu 

wynikajacego z oplacenia składek zawartych w Banku Spółdzielczym w 

Starogardzie Gdańskim  ubezpieczeń CONCORDIA- bez opłat                                                                                    

3,50 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż Bank Spółdzielczy w 

Starogardzie Gdańskim , realizowanych w systemie Express Elixir

10,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż Bank Spółdzielczy w 

Starogardzie Gdańskim - realizowanych w systemie SORBNET

20,00 zł

2)  złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej :

a) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż w Banku Spółdzieczym 

w Starogardzie Gdańskim 
0,80 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż Bank Spółdzielczy w 

Starogardzie Gdańskim- realizowanych w systemie Express Elixir

8,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż Bank Spółdzielczy w 

Starogardzie Gdańskim  - realizowanych w systemie SORBNET

20,00 zł

3) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie 

SORBNET)
20,00 zł

4) uzasadnione wstrzymanie za zgodą Banku na wniosek Klienta realizacji 

przelewu 
50 zł

5) działania Banku w celu odzyskania kwoty transakcji (przelew, wpłata) 

dokonanej przez Klienta nieprawidłowo
30,00 zł

Zlecenie stałe:

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Starogardzie 

Gdańskim  ,Uwaga: W przypadku realizacji polecenia przelewu 

wynikajacego z oplacenia składek zawartych w Banku Spółdzielczym w 

Starogardzie Gdańskim  ubezpieczeń CONCORDIA- bez opłat 
2,00 zł

b) na rachunki prowadzone w  bankach innych , niż Bank Spółdzielczy w 

Starogardzie Gdańskim ,
3,50 zł

2)realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej :

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Starogardzie 

Gdańskim,
0,80 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych , niż w Banku Spółdzieczym 

w Starogardzie Gdańskim ,
0,80 zł

3) realizacja przelewu w systemie SORBNET, za pośrednictwem usług 

bankowści elektronicznej 
za każdy przelew 15,00 zł

4) przyjęcie, modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej 10,00 zł

b) złożona za pośrednictwem usług bamkowości elektronicznej 0,00 zł

Polecenie zapłaty:

1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:

a) aktywacja usługi jednorazowo 50,00 zł

b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 2,00 zł

c) realizacja polecenia zapłaty 2,50 zł

d)odmowa realizacji polecenia zapłty z powodu braku  środków na 

rachunku dlużnika 
4,00 zł

za każdą dyspozycję

5.

6.

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdą zmianę

za każdy przelew

za każdy przelew

5. za każdy przelew

7.



2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:

a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2,00 zł

b) realizacja polecenia zapłaty 2,50 zł

c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo 

aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
4)

2,50 zł

Blankiety czekowe

1)wydanie/przygotowanie blankietu czekowego 0,50 zł

2) potwierdzenie czeku 10,00 zł

3) przyjęcie zgłoszenia, wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków                                                                       

Uwaga : opłata obejmuje ew. umorzenie czeków
30,00 zł

4) odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków/blankietów czekowych
15,00 zł

1) Inkaso weksli                                                                                                                                        

Uwaga : Opłatę pobiera się od wystawcy weksla 
0,2% min. 20,00 zł  max. 100 zł

2) Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku 20,00 zł oraz koszty 

telekomunikacyjne

1) Wydanie opinii bankowej o kliencie za każdą opinię 50,00 zł + VAT

2) Wydanie zaświadczenia o rachunku za każde zaświadczenie 30,00 zł + VAT

Sporządzanie i wysyłanie wyciągów:               1) sporządzanie i 

wysłanie/przekazywanie wyciągu raz w miesiącu
bez opłat

2) sporządzanie na wniosek klienta dodatkowego wyciągu po każdej 

zmianie salda,                                                                            
miesięcznie 20,00 zł

3) sporządzanie i wysłanie wyciągu po każdej zmianie salda,poprzez 

elektroniczne kanały dostępu lub na adres poczty elektronicznej (e-maila) 

klienta                                                                        

za każdy wyciąg 0,00 zł

4) zmiana trybu/częstotliwości generowania wyciągów (za wyjątkiem zmiany 

z formy papierowej na elektroniczną)                                                                                         
za każdą dyspozycję 10,00 zł

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek klienta:

1) wydruku historii rachunku/ obrotów  ( od każdego rachunku) :

a) za bieżący rok i lata poprzednie (do 2011 roku) 30,00 zl + VAT

b) za każdy poprzedni rok (sprzed 2011 roku) nie dotyczy 

2) odpisu wyciągu z rachunku:

a) za bieżący rok i lata poprzednie (do 2011 roku) 20,00 zł + VAT 

b) za każdy poprzedni rok (sprzed 2011 roku) nie dotyczy 

3) Sporządzenie dodatkowego dowodu dokonania operacji bankowej ( 

wydruk z systemu operacyjnego:

a) za bieżący rok i lata poprzednie (do 2011 roku) 5,00 zł

b) w poprzednich latach (sprzed 2011 roku) nie dotyczy 

4) Sporządzenie duplikatu dowodu dokonania operacji bankowej (na 

podstwie dokumentu z archiwum) 
za każdą dyspozycję 20,00 zł + VAT

13.

Dokonanie zmiany w karcie wzorów podpisów lub sporządzenie odpisu 

karty wzorów podpisów/umowy/potwierdzenia otwarcia rachunku za każdą dyspozycję 25,00 zł

14. Udostępnienie skrytki na wyciągi za każdą skrytkę 0,00 zł

15.
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego 

dokumentu 
za każdy tytuł

25,00 zł                                                                                                                                                                                               

Bank pobiera ponadto 3,50 zł za 

każdy przelew zewnętrzny do 

egzekutora

16.
Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu 

zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank

za każdą blokadę
50,00 zł

17.

Sporządzenie i wysłanie upomienia z powodu powstania 

niedupuszczalnego salda debetowego lub innych zobowiązań wobec Banku          

Uwaga: upomienie wysyłane jest po 7 dniach od wystąpienia zaległości 

wynoszącej nie mniej niż 15 zł                                                                                              

za każde upomnienie 15,00 zł

za każdą dyspozycję

8.
za każdą dyspozycję

9.

10.

11.

12.

za każdy rok

za każdy wyciąg

za każdą dyspozycję

7.



18. Za korzystanie ze skarbca nocnego (wrzutnia) miesięcznie 30,00 zł

Obsługa płatności masowych 

1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi nie dotyczy 

2) opłata za każdy dokument przychodzący nie dotyczy 

20. Zamknięcie rachunku bankowego                                        

Wolne od opłat a jeżeli przez 

upływem 3 miesięcy od daty 

zawarcia 25 zł

21.
Zmiana pakietu (w przypadku wyboru pakietu z niższą opłata za 

prowadzenie rachunku)
za każdą dyspozycję nie dotyczy 

22.
Ustanowienie lub zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję 25,00 zł

3. Karty debetowe dla klienta indywidualnego

Wydanie pierwszej karty dla:

   a) posiadacza rachunku bez opłat

   b) współposiadacza rachunku bez opłat

   c) osoby wskazanej  20,00 zł

2. Wydanie nowej karty  w miejsce uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 20,00 zł

3.
Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, 

współposiadaczowi     rachunku lub osobie wskazanej
za każdą kartę bez opłat

4.

Nieodebranie zamówionej lub wznowionej karty w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania      powiadomienia o możliwości odbioru karty we wskazanej 

placówce banku

za każdą kartę 15,00 zł

5. Zastrzeżenie karty bez opłat

Użytkowanie karty

     WYDANEJ PRZED 1.02.2016 r.:

a) pakiety STANDARD i SENIOR rocznie 15,00 zł

b) pakiet EKO miesięcznie 5,00 zł

c) pakiet JUNIOR miesięcznie

jedna wybrana karta 

standardowa i jedna karta 

wirtualna - bez opłat, pozostałe 

jak w pakiecie Standard

Uwaga: użytkowanie pierwszej karty posiadacza i współposiadacza w 

pierwszym roku - bez opłat 

1.

Maestro/ Visa Electron/    Visa 

Electron "młodzieżowa"
Tryb pobierania opłatyKarty wycofane z obiegu

6.

za każdą kartę

19.
jednorazowo



     WYDANEJ PO 31.01.2016 r.:

a) pakiety STANDAR i SENIOR miesięcznie

1,00 zł m-cznie, przy wykonaniu 

operacji bezgotówkowych w 

miesiącu kalendarzowym na 

łączną kwotę min. 300 zł, w 

przeciwnym wypadku 2,00 zł m-

cznie

b) pakiet EKO miesięcznie

2,00 zł m-cznie,  przy wykonaniu 

operacji bezgotówkowych w 

miesiącu kalendarzowym na 

łączną kwotę min. 300 zł,w 

przeciwnym wypadku   4,00 zł m-

cznie

6 c) pakiet JUNIOR miesięcznie

jedna wybrana karta 

standardowa i jedna karta 

wirtualna - bez opłat, pozostałe 

jak w pakiecie Standard

d) KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ nie dotyczy

a) Zmiana parametrów  ( limity transakcyjne z wyjątkiem podwyższenia 

limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu standardowego)
za każdą dyspozycję 5,00 zł

b) Ustalenie/podwyższenie limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu 

standardowego 
za każdą dyspozycję

2% kwoty przewyższającej limit 

standardowy*                                                                                                                     

* prowizja jest pobierana w 

momencie podwyższenia limitu 

oraz przy każdorazowym  

odnowieniu karty

8. Opłata za wypłatę gotówki obowiązuje do 14 grudnia 2019r.

    a) w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów bez opłat

    b) w kasach banków SGB1) 1,50 zł

    c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a)
pakiet JUNIOR bez opłat, 

pozostałe pakiety 2,50 zł

    d) w kasach innych banków niż wskazane w pkt b) 
1) 3% min.4,50 zł

    e) w bankomatach za granicą 3% min.4,50 zł

     f) w ramach usługi cashback 0,60 zł

7.

6.

8.

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

8. 



8a. Opłata za wypłatę gotówki obowiązuje od 15 grudnia 2019r.

    a) w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów bez opłat

    b) w kasach banków SGB w pkt b) 1) 1,50 zł

    c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a)
pakiet JUNIOR bez opłat, 

pozostałe pakiety 2,50 zł

    d) w kasach innych banków niż wskazane w pkt b) 
1) 3% min.4,50 zł

    e) w bankomatach za granicą ( poz terytorium państw członkowskich 

EOG 1a)
3% min.4,50 zł

     f) w ramach usługi cashback 0,60 zł

8b.Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG)1a)-obowiązuje do 14 grudnia 2019r.

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min.4,50 zł

8c.Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG)1a)-obowiązuje od 15 grudnia 2019r.

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

pakiet JUNIOR bez opłat, 

pozostałe pakiety 2,50 zł

9.  Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł

10.  Zmiana PIN w bankomatach innych niż sieci SGB za każdą zmianę 7,00 zł

11.  Opłata za wydanie nowego numeru PIN za każdą zmianę 8,00 zł

12.  Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) za  każde zestwienie 2,58 zł

13.  Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za  każde zestwienie 2,58 zł

14. Transakcje bezgotówkowe za każdą transakcję bez prowizji

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji kartowej dokonanej w 

walucie innej niż PLN
za każde przewalutowanie 3% *

*dotyczy karty Visa Electron

16.  Zapytanie o saldo w bankomatach banków obcych za każe zapytanie 1,00 zł

8. 

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

15.



Mastercard do "Konta za 

Złotówkę"*

Wydanie  karty płatniczej pierwszej dla:

1) posiadacza rachunku 0,00 zł

2) współposiadacza rachunku 0,00 zł

3) osoby wskazanej  20,00 zł

2. Wydanie nowej karty płatniczej  w miejsce uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 20,00 zł

1)Obsługa  karty  debetowej: 

     WYDANEJ PRZED 1.02.2016 r.:

a) pakiety STANDARD i SENIOR roczna nie dotyczy 

b) pakiet EKO miesięcznie nie dotyczy 

c) pakiet JUNIOR nie dotyczy 

Uwaga: użytkowanie pierwszej karty posiadacza i współposiadacza w 

pierwszym roku - bez opłat 

2) WYDANEJ PO 31.01.2016 r.

a) pakiety STANDARD i SENIOR nie dotyczy 

b) pakiet EKO nie dotyczy 

c) pakiet JUNIOR nie dotyczy 

d) KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ, PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY 0,00 zł

Zmiana limitów;

 1) Operacji bezgotówkowych za każdą kartę 5,00 zł

2) Zmiana limitów operacji gotókowych za każdą kartę

2% kwoty przewyższającej limit 

standardowy, prowizja jest 

pobierana w momencie 

podwyższenia limitu oraz przy 

każdorazowym  odnowieniu karty

Wypłata gotówki- obowiązuje do 14 grudnia 2019r.:  

bez opłat

1,50 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 3,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 1) 3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 

)1
a) bez opłat

5.

4.

3.

miesięcznie

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

3

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

1.
miesięcznie

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

spółdzielczych                                                                                                                                                                                         

2) w kasach banków SGB )
1)



Wypłata gotówki-obowiązuje od 15 grudnia 2019r.:  

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

spółdzielczych
bez opłat

2) w kasach banków SGB 1) 1,50 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 3,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 1
) 3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 

)1
a) bez opłat

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG)1
a)

-obowiązuje do 14 grudnia 2019r.

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

bez opłat

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG)1
a)

- obowiązuje od 15 grudnia 2019r.

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

bez opłat

8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

0,00 zł

9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 8,00 zł

Zmiana PIN u w bankomatach 

1) sieci SGB 4,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) sieci SGB 1,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,50 zł

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 2,58 zł

13.
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie 

klienta
za każde zestawienie 2,58 zł

14.
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 

roboczych)
za każdą przesyłkę 45,00 zł

Transakcja bezgotówkowa:

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; bez opłat

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG; bez opłat

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa człnkowskiego 

EOG)1
a
;

bez opłat

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

naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

bez opłat

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji , naliczana od wypłacanej kwoty

7.

15.
za każdą transakcję

10. za każdą zmianę

11.
za każde sprawdzenie

6.



 Visa HCE 

Wydanie  karty płatniczej pierwszej dla:

1) posiadacza rachunku 0,00 zł

2) współposiadacza rachunku 0,00 zł

3) osoby wskazanej  20,00 zł

Wydanie nowej karty płatniczej  w miejsce uszkodzonej lub utraconej
za każdą kartę 20,00 zł

1)Obsługa  karty  debetowej: 

     WYDANEJ PRZED 1.02.2016 r.:

a) pakiety STANDARD i SENIOR roczna 15,00 zł

b) pakiet EKO miesięcznie 5,00 zł

c) pakiet JUNIOR

jedna wybrana karta 

standardowa i jedna karta 

wirtualna - bez opłat, pozostałe 

jak w pakiecie Standard

Uwaga: użytkowanie pierwszej karty posiadacza i współposiadacza w 

pierwszym roku - bez opłat 

2) WYDANEJ PO 31.01.2016 r.:
8)

a) pakiety STANDARD i SENIOR

1,00 zł m-cznie, przy wykonaniu 

operacji bezgotówkowych w 

miesiącu kalendarzowym na 

łączną kwotę min. 300 zł, w 

przeciwnym wypadku  2,00 zł m-

cznie

b) pakiet EKO

2,00 zł m-cznie  przy wykonaniu 

operacji bezgotówkowych w 

miesiącu kalendarzowym na 

łączną kwotę min. 300 zł, w 

przeciwnym wypadku   4,00 zł m-

cznie

c) pakiet JUNIOR

jedna wybrana karta 

standardowa i jedna karta 

wirtualna - bez opłat, pozostałe 

jak w pakiecie Standard

d) Konto TAK , PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY nie dotyczy 

Zmiana limitów;

 1) Operacji bezgotówkowych za każdą kartę 5,00 zł

2) Zmiana limitów operacji gotókowych za każdą kartę

2% kwoty przewyższającej limit 

standardowy, prowizja jest 

pobierana w momencie 

podwyższenia limitu oraz przy 

każdorazowym  odnowieniu karty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

miesięcznie

Tryb pobierania opłaty

miesięcznie



Wypłata gotówki- obowiązuje do 14 grudnia 2019r.:  

bez opłat

1,50 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1
pakiet JUNIOR bez opłat, 

pozostałe pakiety 2,50 zł 

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 
9) 3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich 

EOG
9a)

)
3% min. 4,50 zł

Wypłata gotówki-obowiązuje od 15 grudnia 2019r.:  

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

spółdzielczych
bez opłat

2) w kasach banków SGB 
9) 1,50 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1
pakiet JUNIOR bez opłat, 

pozostałe pakiety 2,50 zł 

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 
9) 3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 

)
9a 3% min. 4,50 zł

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej  do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG)
9a

-obowiązuje do 14 grudnia 2019r.

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 4,50 zł

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG)
9a

- obowiązuje od 15 grudnia 2019r.

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

pakiet JUNIOR bez opłat, 

pozostałe pakiety 2,50 zł 

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

1,50 zł

Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł

Zmiana PIN u w bankomatach 

1) sieci SGB nie dotyczy

2) innych, niż wskazane w pkt 1 nie dotyczy

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) sieci SGB 0,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 2,58 zł

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie 

klienta
za każde zestawienie 2,58 zł

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 

roboczych)
za każdą przesyłkę nie dotyczy

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                                                                                                                                                                                         

2) w kasach banków SGB )
9

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie



Transakcja bezgotówkowa:

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; bez prowizji

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG; bez prowizji

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa człnkowskiego 

EOG)
9a

;

bez prowizji

Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

3%

4.Karty debetowe dla klienta instytucjonalnego

Visa Business Electron

Wydanie  karty:

1) pierwszej bez opłat

2) (kolejnej) dla współposiadacza rachunku, osoby wskazanej 20,00 zł

Wydanie nowej karty  w miejsce uszkodzonej lub utraconej

1) uszkodzonej 20,00 zł

2) utraconej 40,00 zł

3. Wznowienie karty za kartę bez opłat

4.

Nieodebranie zamówionej lub wznowionej karty w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania      powiadomienia o możliwości odbioru karty we wskazanej 

placówce banku

za kartę 20,00 zł

5. Zastrzeżenie karty za kartę bez opłat

Użytkowanie karty

     WYDANEJ PRZED 1.02.2016 r.

a) pakiet MINI 50,00 zł rocznie

b) pozostałe pakiety 25,00 zł rocznie

Uwaga: użytkowanie pierwszej karty posiadacza i współposiadacza w 

pierwszym roku - bez opłat 

     WYDANEJ PO 31.01.2016 r.2)

a) pakiet MINI

2,00 zł m-cznie przy wykonaniu 

operacji bezgotówkowych w 

miesiącu kalendarzowym na 

łączna kwotę min. 500 zł, w 

przeciwnym wypadku 4,00 zł m-

cznie

6 b) pozostałe pakiety miesięcznie

1,00 zł m-cznie przy wykonaniu 

operacji bezgotówkowych w 

miesiącu kalendarzowym na 

łączna kwotę min. 500 zł, w 

przeciwnym wypadku 2,00 zł m-

cznie

Karty wycofane z obiegu

1.

2.

miesięcznie6

tryb pobierania opłaty

za kartę

za kartę

6.
rocznie

za każdą transakcję



1) Zmiana parametrów  ( limity transakcyjne z wyjątkiem podwyższenia 

limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu standardowego)
za każda zmianę 5,00 zł

2)Ustalenie/podwyższenie limitu wypłat gotówkowych powyżej limitu 

standardowego 
za podwyższenie

2% kwoty przewyższającej limit 

standardowy,prowizja jest 

pobierana w momencie 

podwyższenia limitu oraz przy 

każdorazowym odnowieniu karty

8.Opłata za wypłatę gotówki obowiązuje do 14 grudnia 2019r.:

1) w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów bez opłat

2) w kasach banków SGB
1) 4,50 zł

3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a) 3% min. 3,50 zł 

4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt b) 
1) 3% min. 4,50 zł    

5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł    

6 w ramach usługi cashback 0,60 zł

8a.Opłata za wypłatę gotówki obowiązuje od 15 grudnia 2019r.

1) w bankomatach Spółdzielczej Sieci Bankomatów bez opłat

2) w kasach banków SGB
1) 4,50 zł

3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a) 3% min. 3,50 zł 

4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt b) 
1) 3% min. 4,50 zł    

5)w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)  
1a )

3% min. 4,50 zł    

6) w ramach usługi cashback 0,60 zł

8b.Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG) 1a) -obowiązuje od 15 grudnia 2019r.

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 3,50 zł 

9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB za każdą zmianę 4,50 zł

10. Zmiana PIN w bankomatach innych niż sieci SGB za każdą zmianę 7,00 zł

11. Opłata za wydanie nowego numeru PIN za każdy nowy PIN 8,00 zł

12. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) miesięcznie 3,00 zł

13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł

14. Transakcje bezgotówkowe za każdą transakcję bez prowizji

15.
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji kartowej dokonanej w 

walucie innej niż PLN
naliczana od kwoty 3%

16. Zapytanie o saldo w bankomatach banków obcych za każdą dyspozycję 1,00 zł

8.

7.

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji , 

naliczana od wypłacanej kwoty



5. Elektroniczne kanały dostępu dla klienta indywidualnego 

Podstawowy rachunek płatniczy

Opłata za użytkowanie tokena: za każdy token

- jednorazowo ( za okres 5 

letni)
150,00 zł bez opłat

- mięsiecznie ( za okres 5 letni) 3,00 zł bez opłat

2) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta za każdy token 150,00 zł bez opłat

Serwis SMS

1) Pakiet Aktywny (SMS-y wysyłane na do klienta " na życzenie"po wyslaniu 

przez klienta sms -a do Banku ):

- zapytanie o saldo na rachunku

- zapytanie o 5 ostatnich operacji na rachunku

- zapytanie o informacje o zdefiniowanym odbiorcy

- zapytanie o kursy walut

- wykonanie przelewu

KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ

1. Usługa bankowości elekronicznej  miesięcznie 0,00 zł

Serwis SMS:

1) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane przez Bank),:

- powiadomienie o zmianie salda na rachunku (po każdej zmianie salda lub 

raz dziennie około  godz. 18:00, od poniedziałku do piątku)

- powiadomienie o odmowie realizacji przelewu

-  powiadomienie o dokonaniu transakcji kartowej

2) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane przez Bank):

- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do bankowości 

elektronicznej

- potwierdzenie transakcji kartowej

3. Opłata za uzytkowanie Tokena SGB miesięcznie 1,50 zł

4. Opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie 2,00 zł

6. Elektroniczne kanały dostepu  dla klienta instytucjonalnego 

 
Wycofane usługi/ środki autoryzacji 

Opłata za użytkowanie tokena: za każdy token:

- jednorazowo (za okres 5 

letni)
150,00 zł

- miesięcznie ( za okres 5 letni) 3,00 zł

2)wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta
za każdy token 150,00 zł

Serwis SMS

1)wydanie tokena
1.

1) wydanie tokena:
1.

2.

2.

miesięcznie

miesięcznie 1,00 zł

Tryb pobierania opłaty

Pakiety: STANDARD, MINI, KORPO, ROLNICZY, WIELE ZA 

NIEWIELE

2,00 zł

miesięcznie 5,00 zł

Wyszczególnienie czynności

1,00 zł

Pakiety: STANDARD, EKO, JUNIOR,SENIOR KONTO ZA 

ZŁOTÓWKĘ 



1) Pakiet Aktywny (SMS-y wysyłane na do klienta " na życzenie"po wyslaniu 

przez klienta sms -a do Banku ):

- zapytanie o saldo na rachunku

- zapytanie o 5 ostatnich operacji na rachunku

- zapytanie o informacje o zdefiniowanym odbiorcy

- zapytanie o kursy walut

- wykonanie przelewu

3.
Opłata za użytkowanie karty chipowej-wieloosobowa autoryzacja jednorazowo (za okres 5 letni) 50,00 zł

4.
Opłata za wydanie czytnika do kart chipowych-wieloosobowa autoryzacja za każdą sztukę 50,00 zł

1) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

2a) Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym.

2) Jeżeli nie rozliczono operacji bezgotówkowych na wymaganą kwotę, należna opłata pobierana 

jest w dwóch częściach składowych zgodnie z zasadami określonymi we Wstępie do Taryfy.

2 miesięcznie 1,00 zł


