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1. Zasady pobierania prowizji i opłat za czynności bankowe
§1
1. Niniejsza Taryfa określa wysokość i zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe w jednostkach organizacyjnych Banku, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. Opłaty i prowizje pobierane za czynności w walucie obcej określa odrębna Taryfa.
3. Określone w Taryfie opłaty i prowizje mogą być zróżnicowane dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Banku na podstawie przeprowadzanych badań na rynku
bankowym.
4. Przesłanki i tryb zmiany Taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku.
5. W rozumieniu niniejszej Taryfy użyte w niej określenia oznaczają:
1) Bank - Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
2) Zarząd – Zarząd Banku Spółdzielczego w Gnieźnie
3) Taryfa – Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie
§2
1. Bank pobiera od wpłacającego prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach chyba, że zawarta umowa pomiędzy Bankiem i posiadaczem rachunku
stanowi o pobieraniu prowizji od posiadacza rachunku.
2. Prowizja od wpłat, o których mowa ust. 1 może być pobierana poprzez wpłatę bezpośrednią do kasy lub obciążenie rachunku bankowego klienta na warunkach ustalonych w
umowie zawartej z klientem.
3. Wysokość należnej prowizji od wpłat gotówkowych nalicza pracownik przyjmujący dowód wpłaty. Kwotę prowizji wpisuje się na wszystkich odcinkach dowodów w
przeznaczonym na ten cel miejscu. Jeżeli dowód wpłaty nie przewiduje miejsca na prowizję, wówczas zamieszcza się na nim adnotację lub odbitkę stempla „ pobrano prowizję
zł. .......” i wpisuje kwotę prowizji.
4. W przypadku bezgotówkowego obciążenia rachunku z tytułu prowizji od wpłat czynności tej dokonuje pracownik banku na koniec dnia rozliczeniowego na podstawie noty
memoriałowej.
§3
Prowizję od wypłat gotówkowych pobiera się tylko z rachunków rozliczeniowych na podstawie noty memoriałowej na koniec dnia rozliczeniowego.
§4
1. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawieranych przez Bank z podmiotami, na zlecenia których dokonywane są operacje, Bank pobiera prowizję
lub opłatę na zasadach i w wysokości określonej tymi umowami.
2. Za wykonanie czynności zleconych przez inny bank, Bank pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem.
3. Opłaty i prowizje pobierane są w drodze obciążenia rachunku klienta, bądź w formie wpłaty gotówkowej.
4. Bank pobiera opłaty o charakterze okresowym tylko za czas obowiązywania umowy.
5. W przypadku klientów indywidualnych, Bank nie pobiera opłaty za pierwszy i ostatni miesiąc, w którym dokonano zawarcia lub rozwiązania umowy, a opłaty roczne podlegają
proporcjonalnemu zwrotowi za okres niewykorzystany, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
6. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach Taryfy:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w terminach wskazanych w niniejszej Taryfie lub umowach zawartych z klientami.
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7. Opłaty cykliczne, o których mowa w §4 ust. 6 pkt. 2, w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, pobierane są z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca, z kolei opłaty
za użytkowanie kart naliczane w przypadku nie rozliczenia transakcji bezgotówkowych na wymaganą kwotę i pobierane są z dołu 3 dnia roboczego następnego miesiąca za
miesiąc poprzedni.
§5
Za czynności i usługi związane z działalnością kredytową Bank nalicza i pobiera prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą obowiązującą w Banku oraz zasadami określonymi w
regulaminach.
§6
1. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
2. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za grancą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w
regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
§7
1. Za obsługę jednostek samorządowych na terenie swojego działania Bank pobiera prowizje i opłaty według zasad określonych w odrębnych umowach.
2. Zasada, o której mowa w ust. 1 znajduje zastosowanie w przypadku innych instytucji niż jednostki samorządowe, z którymi Bank zawarł w tym zakresie stosowną umowę.
§8
1. Z zastrzeżeniem ust. 3 Bank pobiera opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych zgodnie z Taryfą.
2. Bank może pobierać opłaty i prowizje nie wynikające z Taryfy lub w innej wysokości niż określa Taryfa, jeżeli zostały one zastrzeżone w odrębnych umowach zawieranych z
klientami lub jednostkami samorządowymi albo instytucjami o innym charakterze niż samorządowy, z którymi Bank zawarł indywidualne umowy.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1-2, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, pobiera się za okresy miesięczne pierwszego dnia roboczego miesiąca, którego opłata lub prowizja
dotyczy.
4. Bank nie pobiera prowizji i opłat za:
1) otwarcie rachunków
oszczędnościowo – rozliczeniowych,
lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
oszczędnościowych,
lokat terminowych osób fizycznych,
rozliczeniowych bieżących i pomocniczych,
2) prowadzenie rachunków;
lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
oszczędnościowych i terminowych,
na których gromadzone są środki organizacji społecznych i charytatywnych nieprowadzących działalności gospodarczej,
3) od wpłat i wypłat z prowadzonych przez Bank rachunków:
lokat terminowych,
oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych,
4) od wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w jednostkach organizacyjnych Banku,
5) od wypłat gotówkowych kredytów realizowanych z rachunków kredytowych,
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6) od wpłat na pokrycie innych zobowiązań wobec Banku (np. z tytułu najmu lokalu) oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla Banku,
7) w przypadku przelewów realizowanych z rachunków bieżących i pomocniczych na rachunki kredytowe i lokat terminowych prowadzonych przez
Bank,
8) sporządzenie i przechowywanie wyciągów bankowych przez okres jednego miesiąca.
§9
1. Nie pobiera się prowizji i opłat - na zasadach wzajemności - od innych banków za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiącej tajemnicę bankową.
2. W przypadku, gdy inne banki pobierają prowizję i opłaty za czynności wymienione w ust. 1, Bank pobiera od banku któremu udziela informacji opłaty i prowizje w wysokości i
na zasadach stosowanych przez ten bank.
3. Opłaty i prowizje od związków zawodowych, partii politycznych, kościelnych osób prawnych i wspólnot mieszkaniowych, pobiera się w wysokości i na zasadach ustalonych w
Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych klientów instytucjonalnych w złotych w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie.
§10
Prowizje i opłaty pobiera się w złotych i groszach, przy czym 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.
§11
Bank może zawierać z instytucjami lub innymi podmiotami niefinansowymi umowy o wykonanie operacji zleconych przez te instytucje lub podmioty niefinansowe oraz pobierać
prowizje i opłaty od instytucji i podmiotów niefinansowych w wysokości uzgodnionych wzajemnie w tych umowach.
§12
W wyjątkowych wypadkach Zarząd Banku może podejmować decyzje o zastosowaniu innej stawki prowizji i opłat niż wynikające z stosowanej Taryfy, które są korzystniejsze dla
Klienta.
§13
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 płatnicznych, zwana dalej "ustawą",
2) polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art.3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w
walucie obcej,
3) polecenie przelewu SEPA - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na
rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA),
4) polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi
prowadzonymi przez tego samego dostawcę,
5) polecenie przelewu w walucie obcej - usługa inicjowana 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) powiadomienie 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,
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9) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy
zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej,
10) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji
płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty,
11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku
płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy,
12) wydanie karty płatniczej - usługa polegająca 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, a której mowa w art. 2 pkt. 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej
przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy,
15) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z
informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi,
16) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce
dostawcy,
17) wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy,
18) usługa bankowości elektronicznej - usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego,
zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
19) zlecenie stałe - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na
rachunek płatniczy odbiorcy.
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Taryfa Prowizji i Opłat
2. Rodzaje i wysokość opłat i prowizji
A. Usługi dla klientów indywidualnych
I. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
ROR Junior

ROR Młodzieżowy

ROR Standard

ROR dla osób
pobierających
świadczenia z PUP/OPS

Pakiet dla osób do 18
roku życia

Pakiet dla młodzieży od
18-26 roku życia

Pakiet dla osób od 18
roku życia

Pakiet dla osób
pobierających
świadczenia z PUP/OPS

miesięcznie

bez opłat

bez opłat

6,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

a) na rachunek prowadzony w Banku, złożony w placówce Banku (z wyłączeniem przelewu pomiędzy
rachunkami własnymi oraz przelewu na rachunki posiadaczy, którzy zawarli z Bankiem umowy na
warunkach indywidualnych)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania
opłaty

"Konto za Złotówkę"*

Podstawowy rachunek
płatniczy

2,00 zł

1,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

bez opłat

b) na rachunek prowadzony w innym banku, złożony w placówce Banku

bez opłat

1,00 zł

2,00 zł

2,50 zł

2,00 zł

pięć dyspozycji w
miesiącu kalendarzowym
bez opłat, każda kolejna
2,00 zł**

c) na rachunek prowadzony w Banku, złożony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
eBankNet

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

pięć dyspozycji w
miesiącu kalendarzowym
bez opłat, każda kolejna
0,50 zł**

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

20,00 zł
15,00 zł

20,00 zł
15,00 zł

20,00 zł
15,00 zł

20,00 zł
15,00 zł

20,00 zł
15,00 zł

20,00 zł
15,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

0,10% kwoty przelewu,
nie mniej niż 6,00 zł

nie dotyczy

0,10% kwoty przelewu,
nie mniej niż 6,00 zł

nie dotyczy

1. Prowadzenie rachunku płatniczego
Wpłata gotówki
2. 1) dokonywana na rachunek w placówce Banku
2) dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych Banku
3. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce Banku
Polecenie przelewu

4.

za każdy przelew

d) na rachunek prowadzony w innym banku, złożony za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej eBankNet w ramach systemu ELIXIR
e) na rachunek prowadzony w innym banku, złożony za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej eBankNet w ramach systemu Express ELIXIR
f) na rachunek prowadzony w innym banku, realizowany w systemie SORBNET dla przelewów:
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł
2) w kwocie równej lub powyżej 1.000.000,00 zł
g) przeksięgowania pomiędzy rachunkami bieżącymi i ROR oraz ROR i bieżącymi tego samego
klienta
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Taryfa Prowizji i Opłat
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania
opłaty

Zlecenie stałe
a) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
1) na rachunki prowadzone w Banku

2) na rachunki prowadzone w innych bankach

za każdy przelew

ROR Junior

ROR Młodzieżowy

ROR Standard

ROR dla osób
pobierających
świadczenia z PUP/OPS

Pakiet dla osób do 18
roku życia

Pakiet dla młodzieży od
18-26 roku życia

Pakiet dla osób od 18
roku życia

ROR dla osób
pobierających
świadczenia z PUP/OPS

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

"Konto za Złotówkę"*

Podstawowy rachunek
płatniczy

bez opłat

bez opłat
pięć dyspozycji w
miesiącu kalendarzowym
bez opłat, każda kolejna
3,00 zł + opłata za
przelew**

bez opłat

1,00 zł + opłata za
przelew

3,00 zł + opłata za
przelew

3,00 zł + opłata za
przelew

3,00 zł + opłata za
przelew

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,50 zł

pięć dyspozycji w
miesiącu kalendarzowym
bez opłat, każda kolejna
0,50 zł**

b) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej eBankNet:
5.

1) na rachunki prowadzone w Banku
za każdy przelew

2) na rachunki prowadzone w innych bankach

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

bez opłat

bez opłat

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

c) modyfikacja kwoty, terminu lub tytułu zlecenia stałego:
1) złożonego w formie papierowej
2) złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej eBankNet

za każdą
dyspozycję

d) odwołanie zlecenia stałego:
1) złożonego w formie papierowej
2) złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej eBankNet

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdą
dyspozycję

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

bez opłat

za każdą
dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

bez opłat

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

nie dotyczy

20,00 zł

bez opłat

za każdą
dyspozycję

Polecenie zapłaty
6.

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku posiadacza

Ustanowienie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w terminie
7.
późniejszym niż data otwarcia rachunku
8. Sporządzenie wyciągu bankowego
9. Zmiana lub odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
10. Realizacja dyspozycji spadkobierców
11. Realizacja z tytułu zapisu na wypadek śmierci
12. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie

za każdą
dyspozycję
od każdego
spadkobiercy
od każdego
zapisobiorcy
za każdą
dyspozycję

Wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku - po upływie
terminu spłaty (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym), w przypadkach określonych w regulaminie

za każdy monit

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

Wysłanie wezwania do zapłaty z powodu utrzymania się niedopuszczalnego salda (jednokrotnie w okresie
14.
rozliczeniowym)

jednorazowo

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

15. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku

miesięcznie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

nie dotyczy

16. Opłata za korzystanie z dostępu dla usługi SMS

miesięcznie

13.
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5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł + 0,15 zł od każdego SMS

Taryfa Prowizji i Opłat
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

ROR Junior

ROR Młodzieżowy

ROR Standard

ROR dla osób
pobierających
świadczenia z PUP/OPS

Pakiet dla osób do 18
roku życia

Pakiet dla młodzieży od
18-26 roku życia

Pakiet dla osób od 18
roku życia

ROR dla osób
pobierających
świadczenia z PUP/OPS

za każdą
dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za jedną listę

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

jednorazowo

nie dotyczy

nie dotyczy

50,00 zł

za każdy token

nie dotyczy

nie dotyczy

100,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,15 zł

0,15 zł

0,15 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

Tryb pobierania
opłaty

"Konto za Złotówkę"*

Podstawowy rachunek
płatniczy

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

50,00 zł

50,00 zł

bez opłat

100,00 zł

100,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,15 zł

0,15 zł

bez opłat

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

Usługa bankowości elektronicznej eBankNet:
a) zablokowanie dostępu do rachunku na podstawie dyspozycji złożonej przez klienta
b) generowanie listy haseł w postaci zdrapki
c) TOKEN:
1) wydanie i wznowienie

17.

2) wydanie nowego w miejsce zagubionego lub zniszczonego
d) żądanie autoryzacji dyspozycji w usłudze bankowości elektronicznej eBankNet z wykorzystaniem
hasła SMS:
1) do 10 żądań autoryzacji w miesiącu
2) powyżej 10 żądań autoryzacji w miesiącu

za każdy SMS

Działania Banku podjęte w celu odzyskania środków z tytułu transakcji wykonanej nieprawidłowo
18.
z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

za każdą
dyspozycję

19. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

za każde
zestawienie

*

**

bez opłat

Z pakietu "Konto za Złotówkę" mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie i nie posiadali rachunku ROR w tym Banku w roku poprzedzającym zawarcie umowy 3
Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust.4 lit.b), ust.4 lit.d), ust.5 lit.a) 2), ust.5 lit. b) 2) oraz czynności określone w Taryfie prowizji i opłat za cznności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w
Gnieźnie - rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych, ust. 3 (dotyczy zleceń krajowych) i ust. 4 (dotyczy zleceń krajowych).
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Taryfa Prowizji i Opłat
II. Rachunki oszczędnościowe (z oprocentowaniem progowym)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Prowadzenie rachunku płatniczego

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

miesięcznie

bez opłat

2. Wpłata gotówki

od każdej dyspozycji

bez opłat

3. Wypłata gotówki

za każdą wypłatę

15,00 zł*

Polecenie przelewu
Realizacja przelewów:
a) na rachunek prowadzony w Banku, złożony w placówce Banku

15,00 zł*

b) na rachunek prowadzony w innym banku, złożony w placówce Banku
c) na rachunek prowadzony w Banku, złożony za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet

15,00 zł*
15,00 zł*

4. d) na rachunek prowadzony w innym banku, złożony za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet w ramach systemu ELIXIR
e) na rachunek prowadzony w innym banku, złożony za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet w ramach systemu Express ELIXIR

15,00 zł*
za każdy przelew

17,50 zł*

f) na rachunek prowadzony w innym banku, realizowany w systemie SORBNET dla przelewów:
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł
2) w kwocie równej lub powyżej 1.000.000,00 zł

20,00 zł

5. Ustanowienie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w terminie późniejszym niż data otwarcia rachunku
6. Zmiana lub odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

za każdą dyspozycję

15,00 zł
10,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

7. Realizacja dyspozycji spadkobierców

od każdego spadkobiercy

15,00 zł

8. Realizacja z tytułu zapisu na wypadek śmierci

od każdego zapisobiorcy

20,00 zł

9. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
za każdą dyspozycję
*Bez opłat realizowana jest czynność z pkt. 3, 4 a) - 4 e) która nastąpiła jako pierwsza w jednym okresie rozliczeniowym. Każda kolejna bez względu na rodzaj czynności płatna jest zgodnie z Taryfą przypisaną danej czynności.
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20,00 zł

Taryfa Prowizji i Opłat
III. Rachunki wkładów oszczędnościowych terminowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.
4.

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

od każdej dyspozycji

bez opłat

miesięcznie
od każdej dyspozycji

bez opłat
bez opłat

od każdej dyspozycji

bez opłat

od każdego zawiadomienia/
wniosku

0,50% wkładu, min 10,00 zł,
maks. 100,00 zł

b) przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę (cesja)

od każdego wkładu

50,00 zł

c) za ustanowienie, zmianę lub odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
d) przyjęcie do depozytu

od każdego wkładu
od każdego wkładu

20,00 zł
20,00 zł

od każdego wkładu
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdego spadkobiercy
od każdej dyspozycji

2,00 zł
6,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
10,00 zł

Tryb pobierania opłaty
od każdej dyspozycji

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
bez opłat

miesięcznie
od każdej dyspozycji

bez opłat
bez opłat

od każdego zawiadomienia/
wniosku

0,50% wkładu, min 10,00 zł,
maks. 100,00 zł

od każdego wkładu
od każdego wkładu
od każdej dyspozycji

20,00 zł
bez opłat
20,00 zł

Tryb pobierania opłaty
jednorazowo
miesięcznie
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
miesięcznie
od każdej dyspozycji

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
300,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
20,00 zł

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłaty gotówkowe na rachunek
Wypłaty gotówkowe z rachunku
Czynności związane z obsługą książeczek:
a) przyjęcie zawiadomienia/wniosku o utracie książeczki

5.

e) likwidacja wkładu na książeczce
6. Za przelew środków z lokaty terminowej na rachunek w innym banku za pośrednictwem rachunku technicznego Banku
7. Zmiana lub odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
8. Realizacja dyspozycji spadkobierców
9. Ustanowienie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w terminie późniejszym niż data otwarcia rachunku
IV. Rachunki umiejscowionych książeczek mieszkaniowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3. Wpłaty gotówkowe na rachunek
Czynności związane z obsługą książeczek:
4.

a) przyjęcie zawiadomienia/wniosku o utracie książeczki

b) za ustanowienie, zmianę lub odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
c) przyjęcie do depozytu
5. Zmiana lub odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
IV.A. IKZE - Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego2
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłaty gotówkowe na rachunek
Wypłata, wypłata transferowa lub zwrot środków
Sporządzenie wyciągu bankowego
Zmiana lub odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
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Taryfa Prowizji i Opłat
V. Kredyty dla osób fizycznych
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.

Prowizja przygotowawcza

Tryb pobierania opłaty

jednorazowo; płatna przed
postawieniem kredytu do
dyspozycji kredytobiorcy;
od kwoty udzielonego
kredytu

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy dla
posiadaczy ROR

Kredyt
gotówkowy
Promocja

Kredyt
gotówkowy
OKAZJA

Kredyt gotówkowy
zabezpieczony blokadą
środków na rachunku
bankowym lokaty klienta lub
kaucją pieniężną

9%4

0,00%

2,00%

przy terminie spłaty do przy terminie spłaty do 5
2 lat; 3,00%
lat; 2,00%
przy terminie spłaty od
2 do 5 lat; 4,00%

przy terminie spłaty
powyżej 5 lat; 5,00%

przy terminie spłaty
powyżej 5 lat; 5,00%

V. Kredyty dla osób fizycznych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
2.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

płatna najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu

0,00% od kwoty udzielonego kredytu

jednorazowo, przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

2,50% od kwoty udzielonego kredytu

jednorazowo, w dniu odnowienia kredytu

2,00% od kwoty udzielonego kredytu

jednorazowo, przed uruchomieniem kredytu

3,00% od kwoty udzielonego kredytu

płatna w dniu złożenia wniosku - zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej
jednorazowo, przed uruchomieniem kredytu

0,50 prowizji przygotowawczej
1,50% od kwoty udzielonego kredytu

Kredyty udzielone w ramach kart kredytowych:
a) prowizja przygotowawcza
5

3.

Anulowano

4.

Kredyty w rachunku płatniczym (kredyty odnawialne w
ROR) udzielone na okres 1 roku z mozliwością odnowienia na
kolejny okres 12 miesięcy.
a) prowizja przygotowawcza
b) prowizja za odnowienie na kolejny okres

5.

Tryb pobierania opłaty

Kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipoteką
a) prowizja przygotowawcza
Kredyty mieszkaniowe z terminem spłaty do 10 lat:

6.

a) prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku
b) prowizja przygotowawcza
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Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

płatna w dniu złożenia wniosku - zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej

0,50 prowizji przygotowawczej

jednorazowo, przed uruchomieniem kredytu

2,00% od kwoty udzielonego kredytu

jednorazowo, płatna najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu

1,50% kwoty udzielonego kredytu

płatna w dniu złożenia wniosku

0,50% wnioskowanej kwoty min. 100,00 zł, maks. 600,00 zł

Kredyty mieszkaniowe z terminem spłaty powyżej 10 lat:
7.

a) prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku
b) prowizja przygotowawcza

8.

Kredyt mieszkaniowy "Mieszkanie dla Młodych"
a) prowizja od udzielonego kredytu
Pożyczki hipoteczne:
a) opłata wstępna za rozpatrzenie wniosku
w czasie)

9.

(nierozliczana

b) prowizja przygotowawcza z terminem spłaty:
1) do 10 lat
2) powyżej 10 lat

jednorazowo, przed uruchomieniem pożyczki

2,00% od kwoty udzielonej pożyczki
2,50% od kwoty udzielonej pożyczki

Kredyty konsolidacyjne
10.

a) prowizja przygotowawcza

jednorazowo, przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

3,00% od kwoty udzielonego kredytu

jednorazowo, przed uruchomieniem kredytu

1,00% od kwoty udzielonego kredytu

płatna przy wypłacie transzy kredytu

1,50% od każdej wypłaconej miesięcznej transzy kredytu

jednorazowo w dniu zawarcia umowy

do 2,00% kwoty udzielonego kredytu

Kredyty preferencyjne dla studentów
11.

a) prowizja od udzielonego kredytu
b) prowizja od wypłaconej miesięcznej transzy kredytu

12.

Kredyty z dotacją ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na
częściową spłatę kapitału*
a) prowizja od udzielonego kredytu
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Taryfa Prowizji i Opłat
Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

a) za przyjęcie wniosku o zmianę warunków umowy

od każdego wniosku

20,00 zł

b) za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej z
wyłączeniem pkt. c) i d)

od każdego aneksu

3,00% kwoty zadłużenia min. 50,00 zł, maks. 300,00 zł

od każdego aneksu

100,00 zł

od każdego aneksu

100,00 zł

od każdej umowy
od każdej promesy

2,00% od kwoty objętej umową, min. 100,00 zł, maks. 500,00 zł
100,00 zł

za każde upomnienie

10,00 zł

od każdego wezwania

10,00 zł

od każdego zaświadczenia

10,00 zł

od każdego odpisu

150,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Zmiana warunków umowy kredytowej na wniosek klienta:

13.

c) za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej z uwagi na
zmianę dnia spłaty kredytu
d) za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej z uwagi na
zmianę terminu wypłaty transzy kredytu/pożyczki
14.
15.
16
17.
18.
19.

Za sporządzenie umowy przejęcia długu
Za wydanie promesy
Za wysłanie upomnienia / monitu (nie więcej niż jedno w
okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w
umowie**, ***
Za wysłanie wezwania do zapłaty (w przypadkach
określonych w umowie)**, ***
Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o wysokości
zadłużenia (np. kapitał, odsetki, itp.)
Za sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy lub
Poręczyciela odpisu umowy o kredyt
Za czynności związane z zabezpieczeniem kredytu na wniosek
klienta i w trakcie trwania umowy:

20.

a) zgoda na bezciężarowe odłączenie działki

200,00 zł
od każdej czynności

b) anulowanie zastawu
c) anulowanie przewłaszenia

50,00 zł
50,00 zł

21.

Przyjęcie na wniosek klienta dyspozycji blokady środków z innego
banku na zabezpieczenie kredytu

od każdej czynności

50,00 zł

22.

Pobranie księgi wieczystej z elektronicznej bazy Centralnego Biura
Ksiąg Wieczystych

od każdej księgi wieczystej

25,00 zł

od każdej kontroli przed uruchomieniem kredytu lub każdej kolejnej transzy
kredytu oraz dokonanej w celach monitoringu

100,00 zł

Za przeprowadzenie wizyty u klienta
23.

a) przy odległości do 100 km
b) przy odległości powyżej 100 km

Sporządzenie i wydanie historii operacji na rachunku
24.
kredytowym
Za wysłanie wezwania o dostarczenie dokumentów i
25.
informacji - zgodnie z zawartą umową (np. polisa ubezp.)
* w przypadku prowizji 2,00% nie pobiera się opłaty za weksel i innych opłat

150,00 zł

za każdy rok historii

10,00 zł

od każdego wysłanego wezwania

50,00 zł

** opłata pobierana wyłącznie dla kredytów konsumenckich udzielonych do dnia 11.03.2016 r.
*** opłata pobierana wyłącznie dla kredytów hipotecznych udzielonych do dnia 21.07.2017 r.
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VI. Karty debetowe do rachunków prowadzonych w walucie krajowej
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.

2.
3.

Wydanie pierwszej karty płatniczej
a) posiadacza rachunku
b) współposiadacza rachunku
c) osoby wskazanej
Wydanie karty w miejsce zastrzeżonej
Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie
wskazanej

4.

Wydanie duplikatu karty

5.

Wydanie duplikatu karty z numerem PIN

6.

Zastrzeżenie karty

7.

Obsługa karty debetowej

8.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
Wypłata gotówki
a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)

9.

Tryb pobierania opłaty

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b) (przy użyciu terminala POS) 6)
7)
e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na
10.
terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
11. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
12. Wydanie pierwszego numeru PIN
13. Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
14. a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w pkt. a)
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
15. a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w pkt. a)
16. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
17. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta
18. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Transakcja bezgotówkowa
a) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
19. b) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;
c) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na
terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
20. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Mastercard "młodzieżowa"3)

Mobilna VISA

Visa4)

Podstawowy rachunek
płatniczy

Mastercard

Mastercard

Visa "młodzieżowa"5)

za każdą kartę

0,00 zł
0,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

0,00 zł
nie dotyczy
nie dotyczy
15,00 zł

0,00 zł
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

0,00 zł
0,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

0,00 zł
nie dotyczy
nie dotyczy
15,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

za każdą kartę

20,00 zł

15,00 zł

nie dotyczy

20,00 zł

15,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za każdą kartę

20,00 zł

15,00 zł

nie dotyczy

20,00 zł

15,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za każdą kartę z PIN

25,00 zł

20,00 zł

nie dotyczy

25,00 zł

20,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

miesięcznie

0 zł przy rozliczeniu operacji
bezgotówkowych w miesiącu
kalendarzowym na łączną
kwotę min. 200 zł, w
przyciwnym wypadku 2 zł

0 zł przy rozliczeniu operacji
bezgotówkowych w miesiącu
kalendarzowym na łączną
kwotę min. 50 zł, w
przyciwnym wypadku 1 zł

nie dotyczy

0 zł przy rozliczeniu operacji
bezgotówkowych w miesiącu
kalendarzowym na łączną
kwotę min. 200 zł, w
przyciwnym wypadku 2 zł

0 zł przy rozliczeniu operacji
bezgotówkowych w miesiącu
kalendarzowym na łączną
kwotę min. 50 zł, w
przyciwnym wypadku 1 zł

0,00 zł

0,00 zł

za każdą zmianę

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł
2,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł1)
2,00 zł

0,00 zł
2,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,50 zł

0,00 zł
0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

3,00 zł

pięć rozliczonych wypłat w
miesiącu kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna 2 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł

2% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł

3% min. 4,50 zł
0,00 zł

bez opłat
nie dotyczy

za każdą kartę

6)

c) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt. a)

Mastercard2)

"Konto za Złotówkę"

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za każdy numer PIN
za każdy numer PIN

3,50 zł
10,00 zł

3,50 zł
5,00 zł

3,50 zł
10,00 zł

3,50 zł
10,00 zł

3,50 zł
5,00 zł

0,00 zł
6,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

za każdą zmianę

5,00 zł
10,00 zł

5,00 zł
10,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

5,00 zł
10,00 zł

5,00 zł
10,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

0,00 zł
2,00 zł
2,58 zł
2,58 zł
45,00 zł

0,00 zł
1,00 zł
2,58 zł
2,58 zł
45,00 zł

0,00 zł1)
1,00 zł
2,58 zł
2,58 zł
nie dotyczy

0,00 zł
2,00 zł
2,58 zł
2,58 zł
45,00 zł

0,00 zł
1,00 zł
2,58 zł
2,58 zł
45,00 zł

1,00 zł
1,50 zł
2,58 zł
2,58 zł
45,00 zł

0,00 zł
1,00 zł
2,58 zł
2,58 zł
45,00 zł

bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
nie dotyczy

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez opłat

bez opłat

3,00%

3,00%

3,00%

bez opłat

bez opłat

za każde sprawdzenie
miesięcznie
za każde zestawienie
za każdą przesyłkę

-

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji
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VII. Karty przedpłacone
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wydanie karty płatniczej i numeru PIN
Zasilenie rachunku karty
Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty
Zastrzeżenie karty
Wydanie nowego numeru PIN
Obsługa karty debetowej
Zmiana PIN w bankomatach:
a) banków SGB
b) innych, niż wskazane w pkt. a)
Wypłata gotówki:
a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
6)

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
c) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt. a)
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b) (przy użyciu terminala POS) 6)
e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 7)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na
9.
terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
Transakcje bezgotówkowe
a) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
11. b) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;
c) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na
terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
8.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Mastercard
25,00 zł
bez opłat
30,00 zł
bez opłat
10,00 zł
bez opłat

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
za każdy numer PIN
miesięcznie

5,00 zł
10,00 zł

za każdą zmianę

naliczana od wypłacanej
kwoty

bez opłat
2,00 zł
4,00 zł
7,00 zł
10,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 4,50 zł

miesięcznie

bez opłat

-

bez prowizji

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

VIII. Karty kredytowe
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Mastercard8) / Visa9)

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wydanie karty płatniczej:
a) głównej
b) dołączonej
Obsługa karty kredytowej
a) głównej
b) dołączonej
Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej z winy klienta
Wydanie duplikatu karty z nowym PIN lub bez PIN
Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty
Wypłata gotówki:
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 6)
c) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt. a)
6)
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b) (przy użyciu terminala POS)
e) w bankomatach za granicą
Zmiana PIN w bankomatach
Wydanie pierwszego numeru PIN
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana limitu kredytowego
Minimalna kwota do zapłaty
Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do
spłaty zadłużenia - w przypadkach określonych w umowie o kartę
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
Kredyty udzielone w ramach kart kredytowych:

55,00 zł

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

bez opłat
55,00 zł

za każdą kartę

25,00 zł

za każdą kartę

30,00 zł

za każdą kartę

bez opłat

za każdą dyspozycję

bez opłat
5,00% min. 10,00 zł
5,00% min. 12,00 zł

za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji

prowizja przygotowawcza

17. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

bez opłat

za każdą kartę

5,00% min. 10,00 zł
5,00% min. 12,00 zł
5,00% min. 15,00 zł

za każdą zmianę

5,00 zł

-

bez opłat

za każdy numer PIN

10,00 zł

-

bez opłat

naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową

5,00% min. 50,00 zł

za każde upomnienie/wezwanie

10,00 zł

za każde zestawienie

2,58 zł

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji

3,00% (dot. Visa)

płatna najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu

0,00% od kwoty udzielonego kredytu

za każdą przesyłkę

45,00 zł

Po udostępnieniu usługi przez Bank
Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Mastercard Debit, Mastercard Debit PayPass
Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Mastercard Debit "młodzieżowa", Mastercard Debit PayPass "młodzieżowa"
Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Visa payWave Electron
Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Visa payWave Electron "młodzieżowa"

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
7) Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
8) Karta bez funkcji zbliżeniowej
9) Opłaty dotyczą zarówno kart Visa z funkcją zbliżeniową oraz wycofanych z oferty kart Visa bez funkcji zbliżeniowej
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B. Usługi dla osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym także działalność rolniczą
I. Rachunki bankowe (bieżące, pomocnicze, na wyodrębnione cele)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

Działalność rolnicza

Pozostała działalność gospodarcza

jednorazowo
miesięcznie, za każdy rachunek
miesięcznie, za każdy rachunek

bez opłat
15,00 zł
bez opłat

bez opłat
20,00 zł
bez opłat

2. a) przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów lub upoważnione przez posiadacza rachunku

od każdego dowodu wpłaty

bez opłat

b) przez osoby inne niż wymienione w lit. a); prowizja pobierana od wpłacającego
3. Wypłaty gotówkowe
Realizacja przelewu na rachunek:

od każdego dowodu wpłaty
od każdego dowodu wypłaty

0,25% min. 3,00 zł, maks. 300,00 zł
0,15% min. 3,00 zł, maks. 300,00 zł

0,25% min. 5,00 zł, maks. 300,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego:
a) otwarcie rachunku
b) prowadzenie rachunku bieżącego
c) rachunki dla środków unijnych (ROLNIK)
Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony w Banku:

a) prowadzony w Banku, złożony w placówce Banku (z wyłączeniem przelewu na rachunki posiadaczy,
którzy zawarli z Bankiem umowy na warunkach indywidualnych)
b) prowadzony w innym banku, złożony w placówce Banku
c) prowadzony w Banku, złożony za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet lub
eCorpoNet
d) prowadzony w innym banku, złożony za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet lub
4. eCorpoNet w ramach systemu ELIXIR
e) prowadzony w innym banku, złożony za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet w
ramach systemu Express ELIXIR

0,25% min. 5,00 zł, maks. 300,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

1,20 zł

1,20 zł

7,00 zł

7,00 zł

20,00 zł
15,00 zł

20,00 zł
15,00 zł

0,10% kwoty przelewu, nie mniej niż 6,00 zł

0,10% kwoty przelewu, nie mniej niż 6,00 zł

za każdy przelew

bez opłat
3,00 zł + obowiązująca opłata za przelew

bez opłat
3,00 zł + obowiązująca opłata za przelew

za każdy przelew

bez opłat
1,20 zł

bez opłat
1,20 zł

za każdą dyspozycję

1,00 zł
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

za każdą dyspozycję

5,00 zł
bez opłat

5,00 zł
bez opłat

za każdy przelew

f) prowadzony w innym banku, realizowany w systemie SORBNET dla przelewów:
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł
2) w kwocie równej lub powyżej 1.000.000,00 zł
g) przeksięgowania pomiędzy rachunkami bieżącymi i ROR oraz ROR i bieżącymi tego samego klienta
Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe,
przelew z datą przyszłą):
a) realizacja w formie dyspozycji papierowej w jednostkach Banku:
1) na rachunki prowadzone w Banku
2) na rachunki prowadzone w innych bankach
b) realizacja w formie dyspozycji za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet lub
eCorpoNet:
5.
1) na rachunki prowadzone w Banku
2) na rachunki prowadzone w innych bankach
c) modyfikacja kwoty, terminu, tytułu zlecenia stałego:
1) złożonego w formie papierowej
2) złożonego za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet lub eCorpoNet
d) odwołanie zlecenia stałego:
1) złożonego w formie papierowej
2) złożonego za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet lub eCorpoNet
Polecenie zapłaty
6.
Realizacja polecenia zapłaty z rachunku posiadacza
Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu
7.
egzekucyjnym

za każdą dyspozycję

1,50 zł

1,50 zł

opłata za czynność

0,50 % zajętej kwoty min. 10,00 zł, maks.
250,00 zł + opłata za przelew

0,50 % zajętej kwoty min. 10,00 zł, maks.
250,00 zł + opłata za przelew
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Sporządzenie wyciągu bankowego:
a) sporządzenie odpisu wyciągu oraz odpis każdego dowodu do wyciągu:
1) z bieżącego roku kalendarzowego
8.
2) za każdy poprzedni rok kalendarzowy
b) przechowywanie wyciągu przez okres dłuższy niż jeden miesiąc

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Działalność rolnicza

Pozostała działalność gospodarcza

od każdego odpisu

bez opłat
20,00 zł

bez opłat
20,00 zł

za każdy rozpoczęty miesiąc

bez opłat

bez opłat

od każdego odpisu

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:
9. a) z bieżącego roku kalendarzowego
b) z lat poprzednich
10. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
Opłata za korzystanie:
11. a) z dostępu do usługi SMS
b) z podawania informacji o stanie rachunku bieżącego przy wykorzystaniu hasła
Za żądanie autoryzacji dyspozycji w systemie eBankNet i eCorpoNet z wykorzystaniem hasła
SMS:
12.
a) do 10 żądań autoryzacji
b) powyżej 10 żądań autoryzacji
Bankowość internetowa eBankNet oraz eCorpoNet:
a) zablokowanie dostępu do rachunku
b) generowanie listy haseł w postaci zdrapki
c) TOKEN
13.
1) wydanie i wznowienie
2) zniszczenie, zagubienie lub niezwrócenie
d) wydanie potwierdzenia wykonania operacji przez bankowość elektroniczną eBankNet lub
eCorpoNet

20,00 zł

25,00 zł

20,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok

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

za każde zaświadczenie

50,00 zł

50,00 zł

miesięcznie

5,00 zł +
0,15 zł od każdego SMS
5,00 zł

5,00 zł +
0,15 zł od każdego SMS
5,00 zł

od każdego SMS

bez opłat
0,15 zł

bez opłat
0,15 zł

od każdego rachunku
od każdej listy

10,00 zł
2,00 zł

10,00 zł
2,00 zł

za sztukę
za sztukę

50,00 zł
100,00 zł

50,00 zł
100,00 zł

od potwierdzenia

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

za każde zestawienie

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania,
zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku):
14. a) w przypadku podjęcia gotówki
b) w przypadku niepodjęcia gotówki
Ustanowienie, zmiana i odwołanie pełnomocnika do dysponowania rachunkiem gdzie
wymagana jest zmiana karty wzorów podpisów
Czeki:
16. a) wydanie jednej książeczki czeków gotówkowych, rozrachunkowych
b) potwierdzenie czeku gotówkowego, rozrachunkowego
15.

naliczana od awizowanej kwoty

0,15% awizowanej kwoty (nie mniej niż 20,00 zł) 0,20% awizowanej kwoty (nie mniej niż 20,00 zł)

od każdej zmiany

20,00 zł

20,00 zł

od każdej książeczki
od każdego blankietu

12,00 zł
10,00 zł

12,00 zł
10,00 zł
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II. Rachunek VAT (wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:
1. a) otwarcie rachunku
2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta
3.

bez opłat

-

b) prowadzenie rachunku

a) z bieżącego roku kalendarzowego

bez opłat
50,00 zł

za każde zaświadczenie

20,00 zł

za każde zestawienie

20,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok

b) z lat poprzednich
Sporządzenie kopii:
a) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
1) z bieżącego roku kalendarzowego
4.

2) z lat poprzednich

0,00 zł

za każdy dokument

20,00 zł

b) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
1) klient określi datę dokonania operacji
2) klient nie określi daty dokonania operacji

15,00 zł

za każdy dokument

5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

25,00 zł
bez opłat

-

III. Rachunki bankowe (ZUS)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
a) otwarcie rachunku
b) prowadzenie rachunku
1.
c) wpłaty na rachunek
d) przelewy
IV. Mieszkaniowe rachunki powiernicze
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego otwartego
2. Otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego zamkniętego
3.

Wydanie na wniosek dewelopera zaświadczenia stwierdzającego posiadanie mieszkaniowego
rachunku powierniczego z określeniem wielkości obrotów

Tryb pobierania opłaty
jednorazowo
miesięcznie
od każdej wpłaty
od każdego przelewu

Tryb pobierania opłaty
jednorazowo, najpóźniej w dniu otwarcia
rachunku
jednorazowo, najpóźniej w dniu otwarcia
rachunku

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Konto Extra ZUS
bez opłat
10,00 zł
bez opłat
3,50 zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
według indywidualnych umów
według indywidualnych umów

za każde zaświadczenie

według indywidualnych umów

jednorazowo

wg cennika podmiotu zewnętrznego

od każdej kontroli

wg cennika podmiotu zewnętrznego

Kontrola inwestycji:
a) przeprowadzana przez podmiot zewnętrzny: pierwsza kontrola przed podjęciem decyzji o otwarciu
4. rachunku powierniczego
b) przeprowadzana przez podmiot zewnętrzny: kontrola zakończenia realizacji etapu przedsięwzięcia
deweloperskiego
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Konto Extra ZUS w Filii Poznań
bez opłat
bez opłat
bez opłat
3,50 zł
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V. Pozostałe rachunki. Dla podmiotów prowadzących działalność społeczną lub charytatywną
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3. Wpłaty gotówkowe
4. Wypłaty gotówkowe
Za przelewy w systemie ELIXIR:
5. a) w formie papierowej
b) z wykorzystaniem bankowości elektronicznej eBankNet lub eCorpoNet
Czeki:
6. a) wydanie jednej książeczki czeków gotówkowych, rozrachunkowych
b) potwierdzenie czeku gotówkowego, rozrachunkowego
Ustanowienie, zmiana i odwołanie pełnomocnika do dysponowania rachunkiem gdzie
7.
wymagana jest zmiana karty wzorów podpisów
8. Pozostałe czynności bankowe niewymienione w powyższej Tabeli

Tryb pobierania opłaty
jednorazowo
nie dotyczy
od każdego dowodu wpłaty
od każdego dowodu wypłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
20,00 zł
bez opłat
1,00 zł niezależnie od kwoty wpłaty
1,00 zł niezależnie od kwoty wypłaty

od każdego przelewu

2,00 zł, niezależnie od kwoty przelewu

od każdej książeczki
od każdego blankietu

10,00 zł
10,00 zł

od każdej zmiany

10,00 zł

stawki przyjęte dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
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VI. Kredyty na działalność gospodarczą, w tym rolniczą
Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

płatna w dniu złożenia wniosku, zaliczana na poczet
prowizji od udzielonego kredytu

0,50% wnioskowanej kwoty min. 100,00 zł maks. 500,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Kredyty komercyjne na działalność gospodarczą
Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym:

1.1

a) prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku

płatna w dniu uruchomienia kredytu

do 2,00% od kwoty przyznanego kredytu

płatna w dniu odnowienia kredytu

do 2,00% od kwoty odnowionego kredytu

płatna w dniu złożenia wniosku, zaliczana na poczet
prowizji od udzielonego kredytu

0,50% wnioskowanej kwoty min. 100,00 zł maks. 500,00 zł

płatna najpóźniej w dniu uruchomienia

2,00% od kwoty przyznanego kredytu

płatna w dniu złożenia wniosku, zaliczana na poczet
prowizji od udzielonego kredytu

0,50% wnioskowanej kwoty min. 100,00 zł maks. 500,00 zł

płatna najpóźniej w dniu uruchomienia

2,50% od kwoty przyznanego kredytu

płatna w dniu złożenia wniosku, zaliczana na poczet
prowizji od udzielonego kredytu

0,50% wnioskowanej kwoty min. 100,00 zł maks. 500,00 zł

płatna najpóźniej w dniu uruchomienia

2,00% od kwoty przyznanego kredytu

płatna w dniu złożenia wniosku, zaliczana na poczet
prowizji od udzielonego kredytu

0,50% wnioskowanej kwoty min. 100,00 zł maks. 500,00 zł

płatna najpóźniej w dniu uruchomienia

2,50% od kwoty przyznanego kredytu

płatna w dniu złożenia wniosku, zaliczana na poczet
prowizji od udzielonego kredytu

0,50% wnioskowanej kwoty min. 100,00 zł maks. 500,00 zł

płatna najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu

2,00% od kwoty przyznanego kredytu

płatna przed postawieniem kredytu do dyspozycji
kredytobiorcy

do 2,0% od kwoty przyznanego kredytu2

b) prowizja od udzielonego kredytu
c) za odnowienie kredytu na kolejny okres
Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym:
1.2.1. Kredyty obrotowe z terminem spłaty do 1 roku:
a) prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku
1.2

b) prowizja od udzielonego kredytu
1.2.2. Kredyty obrotowe z terminem spłaty powyżej 1 roku:
a) prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku
b) prowizja od udzielonego kredytu
Kredyty inwestycyjne:
1.3.1. Kredyty inwestycyjne z terminem spłaty do 1 roku:
a) prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku

1.3

b) prowizja od udzielonego kredytu
1.3.2. Kredyty inwestycyjne z terminem spłaty powyżej 1 roku:
a) prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku
b) prowizja od udzielonego kredytu
Kredyty unijne SGB:

1.4

a) prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku
b) prowizja od udzielonego kredytu

2.

Kredyty preferencyjne na działalność gospodarczą (przetwórstwo rolno-spożywcze):
a) prowizja od udzielonego kredytu

b) prowizja za obsługę kredytu*

naliczana miesięcznie od kwoty przyznanego kredytu,
płatna zgodnie z harmonogramem spłat rat odsetkowych
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0,08% od kwoty przyznanego kredytu*
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Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

płatna przed postawieniem kredytu do dyspozycji
kredytobiorcy

do 2,0% od kwoty przyznanego kredytu

naliczana miesięcznie od kwoty przyznanego kredytu,
płatna zgodnie z harmonogramem spłat rat odsetkowych

0,08% od kwoty przyznanego kredytu*

płatna przed postawieniem kredytu do dyspozycji
kredytobiorcy

do 2,0% od kwoty przyznanego kredytu

naliczana miesięcznie od kwoty przyznanego kredytu,
płatna zgodnie z harmonogramem spłat rat odsetkowych

0,08% od kwoty przyznanego kredytu*

płatna przed postawieniem kredytu do dyspozycji
kredytobiorcy

do 2,0% od kwoty przyznanego kredytu

płatna przed postawieniem kredytu do dyspozycji
kredytobiorcy

do 1,50% od kwoty udzielonego kredytu

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
3.

Kredyty preferencyjne na rolniczą działalność (z dopłatami ARiMR):
Kredyty inwestycyjne, w tym klęskowe:
a) prowizja od udzielonego kredytu

3.1
b) prowizja za obsługę kredytu*
Kredyty preferencyjne obrotowe klęskowe:
a) prowizja od udzielonego kredytu
3.2
b) prowizja za obsługę kredytu*

3.3

Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą ARiMR polegającą na
częściowej spłacie kapitału kredytu
a) prowizja od udzielonego kredytu
Kredyty preferencyjne na zakup środków do produkcji rolnej z linii KSP

3.47
a) prowizja przygotowawcza
4.

Kredyty komercyjne na działalność rolniczą:
Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym:

4.1

a) prowizja od udzielonego kredytu

płatna najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu

do 2,00% od kwoty przyznanego kredytu

płatna w dniu odnowienia kredytu

do 2,00% od kwoty odnowionego kredytu

b) za odnowienie kredytu na kolejny okres
Kredyt rolniczy AGROKREDYT:
a) prowizja od udzielonego kredytu
1) z terminem spłaty do 1 roku
4.2

2) z terminem spłaty do 2 lat
3) z terminem spłaty do 3 lat

4.3

płatna najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu

2,50% od kwoty przyznanego kredytu
3,00% od kwoty przyznanego kredytu

4) z terminem spłaty do 4 lat

3,50% od kwoty przyznanego kredytu

5) z terminem spłaty do 5 lat

4,00% od kwoty przyznanego kredytu

Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym:
a) prowizja od udzielonego kredytu

4.4

2,00% od kwoty przyznanego kredytu

płatna najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu

2,00% od kwoty przyznanego kredytu

płatna najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu

2,00% od kwoty przyznanego kredytu

Kredyty inwestycyjne:
a) prowizja od udzielonego kredytu
* dotyczy kredytów udzielonych w okresie od 18.09.2012 r. - 31.12.2014 r.
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Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Kredyty komercyjne na działalność rolniczą na warunkach promocyjnych:
4.5

a) prowizja od udzielonego kredytu:
1) z terminem spłaty do 10 lat
2) z terminem spłaty powyżej 10 do 15 lat

płatna najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu

3,00% od kwoty przyznanego kredytu
2,00% od kwoty przyznanego kredytu

Kredyty unijne SGB:
4.6

a) prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku
b) prowizja od udzielonego kredytu

4.7
5.

płatna w dniu złożenia wniosku, zaliczana na poczet
prowizji od udzielonego kredytu
płatna najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu

0,50% wnioskowanej kwoty min. 100,00 zł maks. 500,00 zł
2,00% od kwoty przyznanego kredytu

Kredyty na cele rolnicze tzw. "nawozowe":
a) prowizja od udzielonego kredytu

płatna najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu

2,00% od kwoty przyznanego kredytu

Gwarancje i poręczenia:
Udzielenie gwarancji bankowych i poręczenia:

5.1

a) przy zabezpieczeniu środkami pieniężnymi

od każdej gwarancji lub poręczenia

b) przy zabezpieczeniu innym niż środki pieniężne
5.2
5.3
5.4
6.
7.

Realizacja gwarancji
Za sporządzenie aneksu z uwagi na zmianę warunków umowy gwarancji, poręczenia, w tym zmiany
zabezpieczenia lub wydłużenia terminu obowiązywania
Za wystawienie gwarancji, poręczenia o treści odbiegającej od wzoru obowiązującego w Banku

0,50% udzielonej gwarancji lub poręczenia za każde rozpoczęte półrocze
1,00% udzielonej gwarancji lub poręczenia za każde rozpoczęte półrocze

od każdej gwarancji lub poręczenia

0,50% nie mniej niż 100,00 zł

od każdego aneksu

2,00 % kwoty gwarancji min. 100,00 zł

od każdej gwarancji lub poręczenia

300,00 zł

6

Anulowano
Pozostałe czynności:
Zmiana warunków umowy kredytowej na wniosek Klienta:

7.1

a) za rozpatrzenie wniosku o odroczenie terminu spłaty kapitału i/lub odsetek

od każdego wniosku

50,00 zł

b) za sporządzenie aneksu związanego ze zmianą terminu spłaty kredytu lub/i odsetek

od każdego aneksu

3,00% kwoty zadłużenia min. 100,00 zł, maks. 500,00 zł

c) za sporządzenie aneksu związanego ze zmianą pozostałych warunków umowy

od każdego aneksu

3,00% kwoty zadłużenia min. 100,00 zł, maks. 500,00 zł

od każdej zmiany

300,00 zł

d) zmianę terminu uruchamiania kredytu lub transzy kredytu
Odroczenie terminu spłaty i/lub odsetek dotyczących kredytów klęskowych:
7.2

a) udzielonych na okres do 1 roku

7.3

b) udzielonych powyżej 1 roku
Za wysłane upomnienie / monit (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach
określonych w umowie
Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie

7.4
7.5

Prowizja za restrukturyzację zadłużenia na wniosek klienta (zawarcie umowy ugody albo
porozumienia)

7.6

Za wydanie promesy

7.7

Sporządzenie analizy o sytuacji ekonomiczno - finansowej (wystwienie opinii na zewnątrz np. list
referencyjny do gwarancji, itd.) z wyłączeniem analizy dokonywanej przy ocenie wniosku o udzielenie
kredytu

7.8

Za wydanie zaświadczenia dotyczącego zdolności kredytowej Klienta

od każdego wniosku

1,85% prolongowanej kwoty**
1,85% prolongowanej kwoty**
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od każdego upomnienia

40,00 zł

od każdego wezwania

40,00 zł

od każdej umowy

3,00% od kwoty objętej umową min. 150,00 zł, maks. 1.000,00 zł

od każdej promesy

0,50% wartości promesy min. 200,00 zł, maks. 1.000,00 zł

od każdej analizy

100,00 zł

od każdego zaświadczenia

100,00 zł

Taryfa Prowizji i Opłat
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
7.9

Za wezwanie o dostarczenie dokumentów określonych w umowie kredytowej niezbędnych do
przeprowadzenia monitoringu kredytowego lub oszacowania zabezpieczeń, np. polisy
ubezpieczeniowe

7.10

Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o wysokości zadłużenia

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

od każdego wezwania

50,00 zł

od każdego zaświadczenia

200,00 zł

od każdego odpisu

100,00 zł

od kolejnego egzemplarza

50,00 zł

Za sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy lub Poręczyciela:
7.11

a) odpisu umowy kredytowej
b) kolejnego egzemplarza harmonogramu splaty kredytu
Za czynności związane z zabezpieczeniem kredytu:
a) zgoda na wykreślenie na wniosek Klienta hipoteki

150,00 zł

b) zgoda na bezciężarowe odłączenie działki

7.12

od każdej czynności

c) anulowanie zastawu
d) anulowanie przewłaszczenia

300,00 zł
50,00 zł
50,00 zł

7.13

Przyjęcie dyspozycji blokady środków z innego banku na zabezpieczenie kredytu

od każdej czynności

50,00 zł

7.14

Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej zabezpieczonej hipotecznie
wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez BGK oraz inne zlikwidowane instytucje kredytowe

jednorazowo

50,00 zł

7.15
7.16

Wpłaty z tytułu spłaty kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie

od każdej wpłaty

bez opłat

Pobranie księgi wieczystej z elektronicznej bazy Centralnego Biura Ksiąg Wieczystych

od każdej księgi

7.17

Wydanie, na wniosek klienta, wyjaśnienia dotyczące oceny zdolności kredytowej przy negatywnej
decyzji kredytowej

25,00 zł

od każdego wyjaśnienia

50,00 zł

od każdej kontroli przed uruchomieniem kredytu lub każdej
kolejnej transzy kredytu oraz dokonanej w celach
monitoringu

100,00 zł

od każdej umowy

2,00% kwoty objętej umową min. 150,00 zł, maks. 1.000,00 zł

od każdego aneksu lub umowy

50,00 zł

od każdego zaświadczenia

100,00 zł

za każdą czynność

200,00 zł

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

płatna w dniu uruchomienia kredytu

2,00% od kwoty przyznanego kredytu

Za przeprowadzenie wizyty u klienta
a) przy odległości do 100 km

7.18

b) przy odległości powyżej 100 km
7.19

Za sporządzenie umowy przejęcia długu

7.20

Za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej lub sporządzenie umowy przystąpienia do długu

7.21.

Za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu

7.22.

Wyrażenie zgody Banku na zmianę założeń biznes planu lub zmianę profilu działalności

150,00 zł

** łączna kwota opłat i prowizji nie może przekroczyć 1,85% kwoty udzielonego kredytu

VII. Kredyty remontowe udzielane wspólnotom mieszkaniowym
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Kredyty remontowe udzielane wspólnotom mieszkaniowym
a) prowizja od udzielonego kredytu
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VIII. Karty debetowe do rachunków prowadzonych w walucie krajowej
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.

2.

3.
4.

Użytkowanie karty

6.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
Opłata za wypłatę gotówki:
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych

8.

Visa Business1)

Mastercard Business2)

"Wiele za niewiele"
Mastercard Business

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

40,00 zł
45,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
bez opłat

40,00 zł
45,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
bez opłat

20,00 zł
20,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

miesięcznie

0 zł przy rozliczeniu operacji
bezgotówkowych w miesiącu
kalendarzowym na łączną
kwotę min. 500 zł, w
przyciwnym wypadku 5 zł

0 zł przy rozliczeniu operacji
bezgotówkowych w miesiącu
kalendarzowym na łączną
kwotę min. 500 zł, w
przyciwnym wypadku 5 zł

bez opłat dla pierwszej karty;
3,00 zł/m-c za każdą kolejną
kartę

od każdej zmiany

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5,00 zł
3,00% min. 7,00 zł
3,00% min. 10,00 zł
3,00% min. 12,00 zł

5,00 zł
3,00% min. 7,00 zł
3,00% min. 10,00 zł
3,00% min. 12,00 zł

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

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

2,00 zł

2,00 zł

1,50 zł

za każdy numer PIN
za każdy numer PIN

3,50 zł
12,00 zł

3,50 zł
12,00 zł

3,50 zł
6,00 zł

za każdą zmianę

7,00 zł
10,00 zł

7,00 zł
10,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

bez opłat
3,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
bez opłat

bez opłat
3,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
bez opłat

bez opłat
1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
bez opłat

za każdą kartę

Wydanie pierwszej karty do rachunku
Wydanie:
a) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
b) duplikatu karty z numerem PIN w przypadku uszkodzenia
c) nowej karty w miejsce utraconej
d) kolejnej karty
Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty

5.

7.

Tryb pobierania opłaty

3)

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a)
d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b) (przy użyciu terminala POS)3)
e) w bankomatach za granicą
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą kartę

za każdą kartę
-

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej kwoty

9. Wydanie pierwszego numeru PIN
10. Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
11. a) banków SGB
b) innych, niż wskazane w ppkt. a)
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
12. a) banków SGB
b) innych, niż wskazane w ppkt. a)
13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta w formie papierowej listem zwykłym
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
15. Transakcje bezgotówkowe

za każde sprawdzenie
miesięcznie
za każde zestawienie
-
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STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

Visa Business1)

Mastercard Business2)

"Wiele za niewiele"
Mastercard Business

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

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

3,00%

bez opłat

bez opłat

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

za każdą przesyłkę

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

IX. Karty przedpłacone
Tryb pobierania opłaty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.

4.

za każdą kartę

Wydanie karty i numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
a) banków SGB
b) innych, niż wskazane w ppkt. a)
Wydanie nowego numeru PIN
Opłata za wypłatę gotówki:
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)3)
c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a)
d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b) (przy użyciu terminala POS)3)
e) w bankomatach za granicą

za każdą zmianę
za każdy numer PIN

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej kwoty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Mastercard
25,00 zł
7,00 zł
10,00 zł
12,00 zł
bez opłat
2,00 zł
3,00% min. 7,00 zł
3,00% min. 10,00 zł
3,00% min. 12,00 zł

X. Karty świadczeniowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
za każdą dyspozycję
za każdy numer PIN
miesięcznie

Wydanie karty i numeru PIN
Zasilenie rachunku karty
Wydanie nowego numeru PIN
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty
Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB
Transakcje bezgotówkowe

-

1) Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwą Visa Business Electron payWave oraz dla kart Visa Business wznowionych w miejsce ww. kart
2) Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwą Mastercard Business PayPass
3) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
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STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Mastercard
wg indywidualnie uzgodnionych stawek
wg indywidualnie uzgodnionych stawek
12,00 zł
bez opłat
wg indywidualnie uzgodnionych stawek
bez opłat
bez prowizji

Taryfa Prowizji i Opłat
C. Operacje kasowe
Tryb pobierania opłaty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach

od każdej wpłaty

2. Wpłaty gotówkowe na rzecz ZUS w systemie ELIXIR
3. Wpłata gotówkowa na rachunki w innych bankach z tytułu RTV
Wpłata dokonana z tytułu opłaty skarbowej:
4.

0,50% wpłaconej kwoty, min. 8,00 zł, maks. 250,00 zł

2,00 zł
0,50% wpłaconej kwoty, min. 3,30 zł, maks. 250,00 zł

a) na rachunek JST prowadzony w innych bankach
od każdej wpłaty

b) na rachunek JST, które posiadają rachunek w Banku, a nie posiadają umowy o inkasie
c) na rachunek JST, które posiadają rachunek w Banku i posiadają umowy o inkasie
5. Za wypłatę z technicznego konta bankowego "zlecenie do wypłaty"
Opłata:
6. a) za portfele przeznaczone do wpłat do skarbca nocnego oraz klucz do drzwi wrzutowych
b) za używanie skrzynki do pustych portfeli
Wymiana krajowych znaków pieniężnych wymagających liczenia, sortowania, pakowania od osób
7.
nieposiadających rachunku w Banku (min. 50 szt.)
Za przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym:
8.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
0,50% wpłaconej kwoty, min. 3,30 zł, maks. 250,00 zł

a) papierów wartościowych - od każego deponowanego dokumentu
b) duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bankowych - od każdego depozytu
c) książeczek

9. Wpłaty na rzecz organów celnych

od każej wypłaty

2,50 zł
bez opłat
0,50% wpłaconej kwoty, min. 15,00 zł

jednorazowo
miesięcznie

20,00 zł/szt
3,00 zł

za każdą czynność

1,00% kwoty wymiany, nie mniej niż 20,00 zł

miesięcznie

1,00% wartości nie mniej niż 20,00 zł, nie więcej niż 100,00
zł

jednorazowo

20,00 zł
20,00 zł

od każdej wpłaty

0,50% wpłaconej kwoty, min. 3,30 zł, maks. 500,00 zł

Tryb pobierania opłaty
za sztukę
za sztukę
za sztukę
za sztukę
za miesiąc
za czynność
od każdego dokumentu (potwierdzenia wpłaty)
od każdego zapytania
za sztukę

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
15,00 zł
15,00 zł
1,00% sumy weksla, nie mniej niż 15,00 zł
5,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
5,00 zł
brak opłat
30,00 zł

D. Pozostałe usługi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Przedstawienie weksla do zapłaty
Inkaso weksla
Zgłoszenie weksla do protestu w razie jego niezapłacenia w terminie
Za druk weksla
Za korzystanie ze skrytek
Za przyjęcie zastrzeżenia dokumentu
Przekazanie drogą faksową potwierdzenia wpłaty do innej instytucji na życzenie klienta
Za pozyskanie informacji o kredytobiorcy z bazy: InfoMonitor, KRD i BIK
Za pozyskanie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz SKOK
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E. Produkty wycofane
I. Rachunki a'vista

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1.

Prowadzenie rachunku płatniczego

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

miesięcznie

bez opłat

2.

Wpłata gotówki

nie dotyczy

bez opłat

3.

Wypłata gotówki

nie dotyczy

bez opłat

Czynności związane z obsługą książeczek:
a) przyjęcie zawiadomienia/wniosku o utracie książeczki
od każdego zawiadomienia/ wniosku

4.
b) przyjęcie zawiadomienia/wniosku o utracie książeczki wraz z dowodem osobistym

6.

c) za ustanowienie, zmianę lub odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
Ustanowienie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w terminie
późniejszym niż data otwarcia rachunku
Likwidacja książeczki obiegowej

7.

Opłata za korzystanie z dostępu do usługi SMS

5.

0,50% wkładu min. 10,00 zł, maks. 100,00
zł
1,00% wkładu min. 10,00 zł, maks. 250,00
zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

od każdej czynności

5,00 zł

miesięcznie

5,00 zł + opłata 0,15 zł od każdego SMS

Polecenie przelewu
a) na rachunki prowadzone w Banku, złożony w placówce Banku (z wyłączeniem przelewu pomiędzy
rachunkami własnymi oraz przelewu na rachunki posiadaczy, którzy zawarli z Bankiem umowy na
warunkach indywidualnych)

0,50 zł

b) na rachunki prowadzone w innym banku, złożony w placówce Banku
c) na rachunki prowadzone w Banku, złożony za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet

8.

d) na rachunki prowadzone w innym banku, złożony za pośrednictwem bankowości elektronicznej
eBankNet w ramach systemu ELIXIR
e) na rachunki prowadzone w innym banku, złożony za pośrednictwem bankowości elektronicznej
eBankNet w ramach systemu Express ELIXIR

2,50 zł
bez opłat
0,50 zł
za każdy przelew
3,50 zł

f) na rachunki prowadzone w innym banku, realizowany w systemie SORBNET dla przelewów:
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł

20,00 zł

2) w kwocie równej lub powyżej 1.000.000,00 zł

15,00 zł
0,10% kwoty przelewu, nie mniej niż 6,00
zł

d) przeksięgowania pomiędzy rachunkami bieżącymi i a'vista oraz a'vista i bieżącymi tego samego
klienta
za każdą dyspozycję

20,00 zł

10. Realizacja dyspozycji spadkobierców

od każdego spadkobiercy

15,00 zł

11. Realizacja z tytułu zapisu na wypadek śmierci

od każdego zapisobiorcy

20,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

9.

Za ustanowienie, zmianę lub odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

12. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
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II. Karty debetowe dla klientów indywidualnych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Wydanie pierwszej karty płatniczej do rachunku dla:
a) posiadacza rachunku
b) współposiadacza rachunku
c) osoby wskazanej
Wydanie karty płatniczej w miejsce zastrzeżonej
Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub
osobie wskazanej
Wydanie duplikatu karty
Wydanie duplikatu karty z numerem PIN
Zastrzeżenie karty
Obsługa karty debetowej
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
Wypłata gotówki:
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. a)
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b)
e) w bankomatach za granicą (poza terytorium EOG)3)

10. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
11.

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

12. Wydanie pierwszego numeru PIN
13. Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
14. a) banków SGB
b) innych, niż wskazane w pkt. a)
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
15. a) banków SGB
b) innych, niż wskazane w pkt. a)
16. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
17. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
18. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Transakcja bezgotówkowa:
a) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
19. b) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;
c) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na
terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
20. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Maestro i Visa Electron bez funkcji
zbliżeniowej

Visa Electron "młodzieżowa" bez funkcji
zbliżeniowej

za każdą kartę

bez opłat
bez opłat
20,00 zł
20,00 zł

bez opłat
nie dotyczy
nie dotyczy
15,00 zł

za każdą kartę

20,00 zł

15,00 zł

za każdą kartę
za każdą kartę z PIN
nie dotyczy
miesięcznie
za każdą zmianę

20,00 zł
25,00 zł
bez opłat

15,00 zł
20,00 zł
bez opłat

2,00 zł1)
5,00 zł

1,00 zł2)
5,00 zł

bez opłat
2,00 zł
2,00 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł

bez opłat
1,00 zł
2,00 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

1,00 zł

1,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 4,50 zł

3% min. 10,00 zł

za każdy numer PIN
za każdy numer PIN

3,50 zł
10,00 zł

3,50 zł
5,00 zł

za każdą zmianę

5,00 zł
10,00 zł

5,00 zł
10,00 zł

miesięcznie
za każde zestawienie
za każdą przesyłkę

bez opłat
2,00 zł
2,58 zł
3,00 zł
45,00 zł

bez opłat
1,00 zł
2,58 zł
3,00 zł
45,00 zł

-

bez prowizji

bez prowizji

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

3,00% (dot. Visa Electron)

3,00% (dot. Visa Electron "młodzieżowa")

Tryb pobierania opłaty

za każdą kartę

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej kwoty

za każde sprawdzenie
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III. Karty debetowe dla osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym także działalność rolniczą
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Wydanie pierwszej karty do rachunku
Wydanie:
a) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
b) duplikatu karty z numerem PIN w przypadku uszkodzenia
c) nowej karty w miejsce utraconej
d) kolejnej karty
Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
Opłata za wypłatę gotówki:
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
b) w kasach banków SGB
c) w bankomatach innych, niż wskazane w ppkt. a)
d) w kasach innych banków, niż wskazane w ppkt. b)
e) w bankomatach za granicą
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

9. Wydanie pierwszego numeru PIN
10. Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
11. a) banków SGB
b) innych, niż wskazane w ppkt. a)
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
12. a) banków SGB
b) innych, niż wskazane w ppkt. a)
13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
15. Transakcje bezgotówkowe
16. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę

za każdą kartę

za każdą kartę
miesięcznie
od każdej zmiany

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej kwoty
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

za każde sprawdzenie
miesięcznie
za każde zestawienie
naliczana od kwoty transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Visa Business Electron
20,00 zł
40,00 zł
45,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
bez opłat
4)

5,00 zł
10,00 zł

bez opłat
5,00 zł
3,00% min. 7,00 zł
3,00% min. 10,00 zł
3,00% min. 12,00 zł
2,00 zł
3,50 zł
12,00 zł
7,00 zł
10,00 zł
bez opłat
3,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
bez opłat
3,00%

17. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
za każdą przesyłkę
45,00 zł
1) Opłata nie zostanie pobrana w przypadku rozliczenia operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 200,00 zł
2) Opłata nie zostanie pobrana w przypadku rozliczenia operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 50,00 zł
3) Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
4) Opłata nie zostanie pobrana w przypadku rozliczenia operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 500,00 zł
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Taryfa Prowizji i Opłat
V. Kredyty dla osób fizycznych

3.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Dopuszczalny debet w rachunku płatniczym (Dopuszczalny debet w ROR):
a) opłata z tytułu uruchomienia

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo, przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

50,00 zł

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

płatna najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu

2,00% od kwoty przyznanego kredytu

VI. Kredyty na działalność gospodarczą, w tym rolniczą
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Kredyty inwestycyjne z AGROLINII:
6.
a) prowizja od udzielonego kredytu
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Zmiany
1,2 Dodano Uchwałą Nr 82/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z dnia 7 września 2018 r.
3 Zmieniono Uchwałą Nr 116/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z dnia 28 grudnia 2018 r.
4 Zmieniono Uchwałą Nr 118 /2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z dnia 28 grudnia 2018 r.
5,6 Anulowane Uchwałą Nr 118/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z dnia 28 grudnia 2018 r.
7 Dodano Uchwałą Nr 118/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z dnia 28 grudnia 2018 r.

