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DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają:

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

3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,

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

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

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,

2) cyklicznie,

3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Wieleniu

9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:

2) w indywidualnym terminie - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków dla osób fizycznych oraz rolników u  których występuje zajęcie rachunku bankowego

3) ostatniego dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków dla klientów instytucjonalnych (za wyjątkiem rolników) oraz PKZP,

4) ostatniego dnia każdego miesiąca - w przypadku pozostałych opłat dla klientów instytucjonalnych (za wyjątkiem rolników) oraz PKZP,

10. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu:

1) SGB dla młodych - przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia,

2) SGB dla Emerytów i Rencistów - przenaczonego dla klientów indywidualnych, po przedłożeniu odpowiedniej decyzji ZUS, KRUS itd.

3) SGB PLUS- przeznaczonego dla osób, które posiadają łącznie kartę debetową  oraz  zlecenie stałe

4) Rodzina 500+ - przeznaczonego dla osób, które otrzymują świadczenie wychowawcze z programu RODZINA 500+ oraz nie posiadają jeszcze w Naszym Banku ROR

5) SGB Komfort z kartą - przeznaczonego dla posiadaczy kart Maestro lub MasterCard z funkcją zbliżeniową, Visa Electron lub Visa Electron z funkcją zbliżeniową 

z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi 

świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Wieleniu, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od 

pobrania opłaty.

1. Bank Spółdzielczy w Wieleniu 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".  

1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci 

teleinformatycznej lub  urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW) i Serwis SMS, 

4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w 

szczególności , hasło SMS, PIN do karty chipowej.

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na nastepujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza 

włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.

7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe ksiegowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.

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

1) 10 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków dla osób fizycznych oraz rolników oraz za użytkowanie kart dla wszystkich klientów ( druga część 

składowa opłaty za użytkowanie kart naliczana w przypadku nie rozliczenia transakcji bezgotówkowych na wymaganą kwotę, pobierana jest 3 dnia roboczego następnego 

miesiąca
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11. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.

§ 2

   6) Konto za 1 zł -  przeznaczonego  dla osób fizycznych i jednocześnie nowych klientów, czyli  klientów którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo 

rozliczeniowego w banku i nie posiadali ww. rachunku w okresie 1.01.2017r-5.11.2017r. Rachunki otwierane do dnia 31.10.2019r

4)  polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi 

prowadzonymi przez tego samego dostawcę;

13. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku

12. 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.

   7) Konto przyjazne dla klienta - przeznaczonego  dla osób fizycznych i jednocześnie nowych klientów, czyli  klientów którzy nie posiadali rachunku 

oszczędnościowo rozliczeniowego w banku na dzień 31.10.2019r

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;

Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych  należy rozumieć:

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;

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;

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;

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;

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; 
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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;
20)     zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku 

płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.

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;
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DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1

SGB dla 

Młodych do 30 

roku życia

Konto przyjazne 

dla klienta

Podstawowy 

rachunek płatniczy

1 Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 7,00 zł 16,00 zł 10,90 zł 10,00 zł 7,00 zł

7,00 zł, gdy 

dokonane zostaną w 

danym miesiącu  

operacje 

bezgotówkowe  na 

kwotę min. 500 zł 

kartą debetową do 

rachunku, jeśli 

operacje nie zostaną 

dokonane opłata 

będzie wynosiła 

16,00 zł 1,00 zł 2,00 zł bez opłat

Wpłata gotówki:

a) dokonywane w Placówce Banku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3.

Wypłata gotówki z rachunku dokonywane w Placówce 

Banku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

Polecenie przelewu: za każdy przelew

1) złożonych w formie papierowej:

a) wewnętrznego ( na rachunki prowadzone przez BS w 

Wieleniu)
5,40 zł 5,40 zł 5,40 zł 5,40 zł 5,40 zł 5,40 zł 5,40 zł 5,40 zł

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna  

5,00 zł 
2)

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

Wieleniu
5,40 zł 7,80 zł 7,80 zł 7,80 zł 7,80 zł 7,80 zł 7,80 zł 7,80 zł

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 

7,5 zł 
2)

c) realizowanych w systemie SORBNET1)                                                   

w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

w kwocie powyżej 999.999,99 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

4.

Tryb pobierania 

opłaty SGB dla 

Emerytów                   

i Rencistów

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

do Uchwały nr 97/2019 Zarządu BS w Wieleniu z dnia 15 października 2019r

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP) oraz elektroniczne kanały dostępu

bez opłat

SGB "Konto za 

złotówkę" *
 RODZINA 500+

SGB Komfort z 

kartą
SGB PLUSSGB Standard

2.
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d) naliczone w systemie EXPRESS ELIXIR 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 

12,00 zł 2)

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej:

a) wewnętrznego ( na rachunki prowadzone przez BS w 

Wieleniu)
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

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

Wieleniu
2,00 zł 2,10 zł 2,10 zł 2,10 zł 2,10 zł 2,10 zł 2,10 zł 2,10 zł

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 

1,6 zł 
2)

c) naliczone w systemie EXPRESS ELIXIR 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna  

7,00 zł 2)

Zlecenie stałe: 

1. realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone przez BS w Wieleniu 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna  

5,00 zł 
2)

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

Wieleniu 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna  

5,00 zł 
2)

2. złożonego za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej:

za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone przez BS w Wieleniu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4.

za każdy przelew

5.
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b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w 

Wieleniu 2,00 zł 2,10 zł 2,10 zł 2,10 zł 2,10 zł 2,10 zł 2,10 zł 2,10 zł

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna  

1,60 zł 
2)

3. modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego: za każdą dyspozycję

    a) złożona w formie papierowej 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł bez opłat

    b) złożona za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4. odwołanie zlecenia stałego: za każdą dyspozycję

    a) złożone w formie papierowej 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł bez opłat

    b) złozone za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

Polecenie zapłaty za każdą dyspozycję

a) złożenie zgody na korzystanie  z  polecenia zapłaty 3,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł bez opłat

b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł bez opłat

c) opłata za poinformowanie klienta przez bank o odmowie 

wykonania polecenia zapłaty 
3,50 zł 5,50 zł 5,50 zł 5,50 zł 5,50 zł 5,50 zł 5,50 zł 5,50 zł bez opłat

7.
Ustanowienie lub zmiana lub  odwołanie pełnomocnictwa 

do dysponowania rachunkiem
za każdą dyspozycję 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 18,00 zł

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: -

w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce 

prowadzacej rachunek

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

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za 

pośrednictwem operatora pocztowego

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

c) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty 

elektronicznej (e-mail) Klienta bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym 

rachunku na wniosek Klienta:
za każde 

zestawienie

    a) z bieżącego roku kalendarzowego
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

    b) z lat poprzednich

10,00 zł +5,00 zł 

za każdy 

poprzedni rok

10,00 zł +5,00 zł 

za każdy 

poprzedni rok

10,00 zł +5,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

10,00 zł +5,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

10,00 zł +5,00 zł 

za każdy 

poprzedni rok

10,00 zł +5,00 zł 

za każdy 

poprzedni rok

10,00 zł +5,00 zł 

za każdy 

poprzedni rok

10,00 zł +5,00 zł 

za każdy 

poprzedni rok

10,00 zł +5,00 zł za 

każdy poprzedni rok

Sporządzenie kopii: za każdy

wyciągu bankowego (bez załączników) oraz historii rachunku dokument

8.

6.

5.

9.

10.
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    a) z bieżącego roku kalendarzowego
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

    b) z lat poprzednich
10,00 zł +5,00 zł 

za każdy 

poprzedni rok

10,00 zł +5,00 zł 

za każdy 

poprzedni rok

10,00 zł +5,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

10,00 zł +5,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

10,00 zł +5,00 zł 

za każdy 

poprzedni rok

10,00 zł +5,00 zł 

za każdy 

poprzedni rok

10,00 zł +5,00 zł 

za każdy 

poprzedni rok

10,00 zł +5,00 zł 

za każdy 

poprzedni rok

10,00 zł +5,00 zł za 

każdy poprzedni rok

pojedynczej dyspozycji złożonej przez Klienta gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

11. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku 

płatniczym
za każde 

zaświadczenie

49,20 ( w tym 

23% Vat)

49,20 ( w tym 

23% Vat)

49,20 ( w tym 

23% Vat)

49,20 ( w tym 

23% Vat)

49,20 ( w tym 

23% Vat)

49,20 ( w tym 

23% Vat)

49,20 ( w tym 

23% Vat)

49,20 ( w tym 

23% Vat)

30,00 zł ( w tym 23% 

Vat)

12. Wydanie opinii o Kliencie za każdą opinię
79,95 ( w tym 

23% Vat)

79,95 ( w tym 

23% Vat)

79,95 ( w tym 

23% Vat)

79,95 ( w tym 

23% Vat)

79,95 ( w tym 

23% Vat)

79,95 ( w tym 

23% Vat)

79,95 ( w tym 

23% Vat)

79,95 ( w tym 

23% Vat)

50,00 ( w tym 23% 

Vat)

13.

Działania Banku Spółdzelczego w Wieleniu podjęte w celu 

odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z 

powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego 

numeru rachunku bankowego odbiorcy

za każdą dyspozycję 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

14.

Za ustanowienie lub zmianę lub odwołanie dyspozycji 

(oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każde 

ustanowienie lub 

zmianę lub 

odwołanie

80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 50,00 zł

15. Realizacja dyspozycji spadkobierców 
od każdego 

spadkobiercy
80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 50,00 zł

16.
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i 

odwrotnie 
za każdą dyspozycję 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł bez opłat

17.

Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania 

niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po 

upływie terminu spłaty) 

jednorazowo przy 

spłacie zaległości
25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

18. Za sporządzenie kserokopii umowy rachunku bankowego za jeden egzemplarz
24,60 (w tym 

23% Vat)

24,60 (w tym 

23% Vat)

24,60 (w tym 

23% Vat)

24,60 (w tym 

23% Vat)

24,60 (w tym 

23% Vat)

24,60 (w tym 

23% Vat)

24,60 (w tym 

23% Vat)

24,60 (w tym 

23% Vat)

20,00 (w tym 23% 

Vat)

Elektroniczne kanały dostępu:

Powiadamianie SMS  (SMS Banking)

a) Prowizja za powiadamianie SMS (  SMS Banking  

naliczana i pobierana w okresach miesięcznych) za jeden SMS 1,80 zł 1,80 zł 1,80 zł 1,80 zł 1,80 zł 1,80 zł 1,80 zł 1,80 zł 1,00 zł

b) zmiana numeru telefonu komórkowego
za każdą zmianę 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł

c) dodanie kolejnego numeru telefonu komórkowego za każdy nr tel. 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł

Usługa bankowości elektronicznej (Internet Banking )

a) udostepnienie usługi bankowości elektronicznej (Internet 

Banking)
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

19.

10.
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c) opłata za usługę - hasła sms miesięcznie 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł bez opłat

d) potwierdzenie w formie papierowej dokonanie transakcji za 

pośrednictwem  usługi bankowości elektronicznej (Internet 

Banking)

za każde 

potwierdzenie
2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł bez opłat

e) odblokowanie usługi bankowości elektronicznej ( systemu 

IB)  bez zmiany hasła dostępu

za każde 

odblokowanie
8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł bez opłat

f) odblokowanie  usługi bankowości elektronicznej (systemu IB) 

i ponowne wydanie hasła dostępu

za każde hasło 

dostępu
12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł bez opłat

20
Polecenie przelewu w walucie obcej - pośrednictwo w 

realizacji poleceń wypłaty (przekazów) za granicę
za każde zlecenie bez opłat

0,1% od kwoty 

przekazu 

min.15,00 zł max. 

100,00 zł

0,1% od kwoty 

przekazu 

min.15,00 zł 

max. 100,00 zł

0,1% od kwoty 

przekazu 

min.15,00 zł 

max. 100,00 zł

0,1% od kwoty 

przekazu 

min.15,00 zł 

max. 100,00 zł

0,1% od kwoty 

przekazu 

min.15,00 zł max. 

100,00 zł

0,1% od kwoty 

przekazu 

min.15,00 zł 

max. 100,00 zł

0,1% od kwoty 

przekazu 

min.15,00 zł 

max. 100,00 zł

0,1% od kwoty 

przekazu min.15,00 

zł max. 100,00 zł 
2)

Czynności związane z obsługą rachunków:

a) za wydanie pojedyńczych blankietów czekowych za każdy blankiet bez opłat wg ceny zakupu            

+ 20% marży

wg ceny 

zakupu                

+ 20% marży

wg ceny 

zakupu                

+ 20% marży

wg ceny zakupu                

+ 20% marży

wg ceny zakupu                

+ 20% marży

wg ceny zakupu            

+ 20% marży

wg ceny zakupu            

+ 20% marży

wg ceny zakupu            

+ 20% marży

b) za potwierdzenie czeku

za kazde 

potwierdzenie bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

c) za umorzenie czeków za każde umorzenie bez opłat 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 15,00 zł

d) za przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków za każde przyjęcie bez opłat 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 20,00 zł

e) za wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków za każde zastrzeżenie bez opłat 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 20,00 zł

22 Za wykonanie zleceń z rachunków bankowych (odnowienie 

prowizji od kredytów odnawialnych w ROR, spłata raty i 

odsetek z wyjątkiem kredytów konsumenckich)

za każde zlecenie bez opłat 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł

23 Opłata za zmianę pakietu za każdą zmianę bez opłat 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 20,00 zł

24 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

25 Przyjęcie listy inkasowej za każdą listę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat

1) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w BS w Wieleniu

21

2)  Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzglednia się czynności, o których mowa w ust.4 pkt.1) lit.a, b;  ust.4 pkt.2) lit.b, ust.5  pkt.1 lit.a,b; ust.5.pkt.2) lit.b; ust. 20  oraz czynności określone w taryfie prowizji i opłat SGB 

Bank S.A w Poznaniu za czynności i usługi bankowe-waluty wymienialne Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział I Płatności w obrocie dewizowym ust. 4-5 (dotyczy zleceń krajowych) i ust.7 (dotyczy zleceń krajowych)

19.

* "Konto za złotówkę" - konto dostępne w ofercie Banku do 31.10.2019r
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DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1

do Uchwały nr 97/2019 Zarządu BS w Wieleniu 

Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe** z dnia 15 października  2019r

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1 Prowadzenie rachunku płatniczego bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe - bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe za każdą wypłatę jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejna 16,00*)

Polecenie przelewu: za każdy przelew

złożonych w formie papierowej:

1) wewnętrznego   (na rachunki prowadzone przez BS w Wieleniu) jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejny 16,00*)

2) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Wieleniu jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejny 16,00*)

   3) realizowanych w systemie SORBNET1)

a) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejny 20,00*)

b) w kwocie powyżej 999.999,99 zł jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kolejny 15,00*)

5. Ustanowienie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 25,00 zł

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzacej rachunek - bez opłat

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego bez opłat

poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta
bez opłat

7 Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym za każde zaświadczenie 49,20 ( w tym 23% Vat)

8 Wydanie opinii o Kliencie za każdą opinię 79,95 ( w tym 23% Vat)

9
Za ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 

wkładu na wypadek śmierci 
za każdą dyspozycję 80,00 zł

10 Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 80,00 zł

11
Działania Banku Spółdzielczego w Wieleniu podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo 

z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
za każdą dyspozycję 25,00 zł

12 Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 40,00 zł

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek Klienta:

    a) z bieżącego roku kalendarzowego za każde zestawienie 10,00 zł

    b) z lat poprzednich 10,00 zł +5,00 zł za każdy poprzedni rok

Sporządzenie kopii: za każdy dokument

wyciągu bankowego (bez załączników) oraz historii rachunku

    a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł

    b) z lat poprzednich 10,00 zł +5,00 zł za każdy poprzedni rok

pojedynczej dyspozycji złożonej przez Klienta gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 3,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 5,00 zł

15 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie bez opłat

*) Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w formie gotówkowej i jednej operacji w formie bezgotówkowej w miesiącu kalendarzowym

**) Obecnie Bank nie zakłada rachunków oszczędnościowych

1) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w BS w Wieleniu

14

13

4.

6



Taryfa Prowizji i Opłat

DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1

z dnia 15 października  2019r

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Otwarcie rachunku: 

a) terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat

Prowadzenie rachunku:

a) terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat

Realizacja przelewów za każdy przelew

1) na rachunki prowadzone przez BS w Wieleniu 5,40 zł

2) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Wieleniu 7,80 zł

    3) realizowanych w systemie SORBNET1)

a) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł 20,00 zł

b) w kwocie powyżej 999.999,99 zł 15,00 zł

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności, posiadaniu rachunku za każde zaświadczenie 49,20 ( w tym 23% Vat)

7. Wydanie opinii o Kliencie za każdą opinię 79,95 ( w tym 23% Vat)

8. Ustanowienie lub zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 25,00 zł

9.
Za ustanowienie lub zmianę lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 

wkładu na wypadek śmierci 
za każdą dyspozycję 80,00 zł

10. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 80,00 zł

Sporządzenie na wniosek Klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku: za każde zestawienie

    a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł

    b) z lat poprzednich
10,00 zł +5,00 zł za każdy poprzedni rok

12.
Za likwidację rachunków oszczędnościowych z wkładami terminowymi, lokaty terminowej przed upływem pierwszego 

zadeklarowanego terminu
od kwoty likwidowanej lokaty 0,50%

13. Likwidacja rachunku za każdy rachunek 15,00 zł

Czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych z wkładami terminowymi

a) za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki za każde zgłoszenie 25,00 zł

b) za wykonanie zastrzeżenia za każde zastrzeżenie 25,00 zł

c) wystawienie nowej książeczki zamiast utraconej lub zniszczonej za każdą książeczkę 20,00 zł

d) umorzenie utraconej książeczki za każde umorzenie 20,00 zł

e) przepisanie książeczki w związku z przepisaniem praw na inną osobę (cesja) za każdą cesję 15,00 zł

15. Przepisanie salda na nową książeczkę ( książeczka a'vista oraz książeczka od lokat terminowych) za każde przepisanie 25,00 zł

16.
Za dokonanie blokady wkładów na książeczce oszczędnościowej, lokacie lub innym rachunku oszczędnościowym z 

tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny Bank
za każdą blokadę 60,00 zł

1) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w BS w Wieleniu

14.

do Uchwały nr 97/2019 Zarządu BS w Wieleniu 

11.

Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

1.

2.

5.



Taryfa Prowizji i Opłat

Załącznik Nr 1

DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Rozdział 4. Instrumenty płatnicze

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym podstawowego rachunku płatniczego ( debetowe)-opłaty obowiązują od 15.12.2019r

Podstawowy 

rachunek płatniczy

Tryb pobierania opłaty
Maestro/Visa Electron/Visa 

Electron "młodzieżowa"

MasterCard / 

Mastercard 

młodzieżowa/Mastercar

d KKS Lech

Visa Electron 

PayWave/Visa 

Electron 

payWave 

"młodzieżowa"

Mastercard 

zbliżeniowa do 

"Konta za złotówkę" 

*

Mastercard

Wydanie karty płatniczej  (posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej) za każdą kartę

a) Pakiet SGB: dla Młodych do 30 roku życia, Standard, dla Emerytów i Rencistów, Plus, Rodzina 500+, Komfort z kartą, Konto 

przyjazne dla klienta

35,00 zł 40,00 zł 48,00 zł

dla kart wydanych do 

31.01.19r-0,00 zł, dla 

kart wydanych od 

03.06.19r-40,00 zł

bez opłat

2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 35,00 zł 40,00 zł 48,00 zł

dla kart wydanych do 

31.01.19r-0,00 zł, dla 

kart wydanych od 

03.06.19r-40,00 zł

bez opłat

Wznowienie, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej za każdą kartę

a) Pakiet SGB: dla Młodych do 30 roku życia, Standard, dla Emerytów i Rencistów, Plus, Rodzina 500+, Komfort z kartą, Konto 

przyjazne dla klienta

opłata roczna 35,00 zł 40,00 zł 48,00 zł bez opłat

Obsługa karty debetowej (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania karty) za każdą kartę

a) Pakiet SGB: dla Młodych do 30 roku życia, Standard, dla Emerytów i Rencistów, Plus, Rodzina 500+, Komfort z kartą, Konto 

przyjazne dla klienta
opłata roczna 35,00 zł 40,00 zł 48,00 zł bez opłat

5. Zastrzeżenie karty za każde zastrzeżenie 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł bez opłat

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł bez opłat

Wypłata gotówki naliczana od wypłaconej kwoty, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych Banków Spółdzielczych bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 
1)

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 1,50 zł bez opłat

c) w bankomatach  w kraju  innych, niż wskazanych w pkt a) 5,00 zł 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 3,00 zł

pięć rozliczeniowych 

wypłat w miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 

3,00 zł

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b (przy użyciu terminala POS)
1)

3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min.4,50 zł bez opłat

e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 
2
), 3% min.10,00 zł 3% min 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 0,00 zł nie dotyczy

8. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa 

członkowskiego EOG)

naliczana od wypłacanej kwoty
5,00 zł 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 0,00 zł bez opłat

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

operacji
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat bez opłat

dla kart wydanych do 

31.01.19r-0,00 zł, dla 

kart wydanych od 

03.06.19r-40,00 zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1.

dla kart wydanych do 

31.01.19r-0,00 zł, dla 

kart wydanych od 

03.06.19r-40,00 zł

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

do Uchwały nr 97/2019 Zarządu BS w Wieleniu z dnia 15 października 2019r

3.

7.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

4.



Taryfa Prowizji i Opłat

Przesłanie pierwszego numeru PIN  (w formie papierowej lub sms)

a) Pakiet SGB: dla Młodych do 30 roku życia, Standard, dla Emerytów i Rencistów, SGB Plus, Rodzina 500+, Komfort z kartą, Konto 

przyjazne dla klienta
12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł bez opłat bez opłat

11. Wydanie nowego numeru PIN na wniosek Klienta (w formie papierowej lub sms) za każdy nr PIN 11,07 ( w tym 23% Vat) 11,07 ( w tym 23% Vat)
11,07 ( w tym 23% 

Vat)
11,07 ( w tym 23% Vat) bez opłat

12. Przesłanie listem poleconym karty na adres wskazany przez Klienta za każdą przesyłkę 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł bez opłat

Zmiana PIN-u w bankomatach: 

a) banków SGB 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 4,50 zł 10,00 zł

b) innych, niż wskazane w pkt a 12,50 zł 12,50 zł 12,50 zł 7,00 zł 12,50 zł

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

a) banków SGB 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 1,00 zł bez opłat

b) innych, niż wskazane w pkt a 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 1,50 zł 1,00 zł

15. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł

16. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta za każde zestawienie 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

17. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł

18. Transakcja bezgotówkowa:

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

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

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego 

państwa człnkowskiego EOG);
- bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji

19. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu 

rozliczania operacji

3% (dot. Kart typu Visa 

Electron)
bez opłat 3% bez opłat bez opłat

*"Konto za złotówkę" - konto dostepne w ofercie Banku do 31 października 2019r (karta dedykowana wyłącznie jako jedyna do "Konta za złotówkę")

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

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

Instrument płatniczy BLIK

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł

3. Opłata za wypłatę gotówki:

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

** Po udostępnieniu usługi przez SGB - Bank S.A

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

13.

14.

za każdą zmianę

Lp Instrument płatniczy BLIK Tryb pobierania opłaty Płatności mobilne BLIK

za każde sprawdzenie

10. za każdy nr PIN



Taryfa Prowizji i Opłat

DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1

do Uchwały nr 97/2019 Zarządu BS w Wieleniu 

z dnia 15 października  2019r

Rozdział 5. Rachunek oszczędnościowy w walucie wymianialnej  EUR,USD,GBP

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 16,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe - 0,00 zł

3. Wypłaty gotówkowe za każdą wypłatę 0,00 zł

4.
Ustanowienie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania 

rachunkiem
za każdą dyspozycję 25,00 zł

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzacej 

rachunek
- 0,00 zł

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem 

operatora pocztowego
0,00 zł

c) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty 

elektronicznej (e-mail) Klienta 0,00 zł

6. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym za każde zaświadczenie 49,20 ( w tym 23% Vat)

7. Wydanie opinii o Kliencie za każdą opinię 79,95 ( w tym 23% Vat)

8.

Za ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) 

posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 

śmierci 

za każdą dyspozycję 80,00 zł

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 80,00 zł

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na 

wniosek Klienta:

    b) z lat poprzednich 10,00 zł +5,00 zł za każdy poprzedni rok

5.

10.



Sporządzenie kopii: za każdy dokument

wyciągu bankowego (bez załączników) oraz historii rachunku

    a) z bieżącego roku kalendarzowego
10,00 zł

    b) z lat poprzednich 10,00 zł +5,00 zł za każdy poprzedni rok

pojedynczej dyspozycji złożonej przez Klienta gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 3,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 5,00 zł

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie bez opłat

13.
Polecenie przelewu w walucie obcej - pośrednictwo w realizacji 

poleceń wypłaty (przekazów) za granicę
za każde zlecenie

0,1% od kwoty przekazu min.15,00 zł max. 100,00 zł

11.



Taryfa Prowizji i Opłat Załącznik Nr 1

DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Rozdział 6.  Karty płatnicze - karty z funkcją zbliżeniową Mastercard do rachunków oszczędnościowych w EUR/GBP/USD

Tryb pobierania opłaty

1

Wydanie karty płatniczej.                                                                                               

Użytkowanie  karty płatniczej  ( opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania 

karty)

za każda kartę                           

za każdą kartę - opłata roczna

2 Wypłata gotówki:

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

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
1)

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
1)

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

3
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

naliczana od wypłacanej kwoty

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

dniu rozliczenia operacji

5 Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN

6 Zmiana PIN w bankomatach:

1) sieci SGB

2) innych, niż wskazane w pkt 1

7 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) sieci SGB

2) innych, niż wskazane w pkt 1

8 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty

2) w formie elektronicznej

9 Transakcja bezgotówkowa:

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 członkowskiego EOG);
1) 

pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

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

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Stawka obowiązująca

3% min. odpowiednio 

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

1 EUR, 1 USD, 1 GBP

3% min. odpowiednio 

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

bez opłat

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

do Uchwały nr 97/2019 Zarządu BS w Wieleniu 

bez prowizji

bez prowizji

za każdą zmianę

z dnia 15 października 2019r

50,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

naliczana od wypłacanej kwoty

1 EUR, 1 USD, 1 GBP

bez prowizji

za każde sprawdzenie 0,25 EUR, 0,30 USD, 
0,20 GBP

1 EUR, 1 USD, 1 GBP

miesięcznie

bez opłat

0,50 EUR, 0,60 USD, 0,40 GBP



Taryfa Prowizji i Opłat

Dział III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik Nr 1

do Uchwały nr 97/2019 Zarządu BS w Wieleniu 

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych, rachunków VAT z dnia 15 października  2019r

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA - PAKIET 

"WIELE ZA NIEWIELE"

Otwarcie i prowadzenie Konta (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego) -

a) otwarcie jednego rachunku bieżącego i pomocniczego (jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc 

pobiera się połowę stawki miesięcznej) 

za każdy rachunek 32,00 zł *) bez opłat

b) ponowne otwarcie zamnkietego rachunku za każdy rachunek 37,00 zł *) bez opłat

c) prowadzenie rachunku rozliczeniowego za każdy rachunek bieżący, pomocniczy i każdy następny miesięcznie, za każdy rachunek 32,00 zł lub zgodnie z umową 10,00 zł

d) prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego dla rolników, pomocniczego i każdego następnego miesięcznie, za każdy rachunek 20,00 zł nie dotyczy

Wpłaty/wypłaty gotówkowe na rachunek (dokonane w Placówce Banku): **)

a) od osób fizycznych i spółek prowadzących działalność gospodarczą, przedsiebiorców indywidualnych, stowarzyszeń i innych 

podmiotów niefinansowych

0,3% nie mniej niż 3,00 zł lub zgodnie 

z umową

0,3% nie mniej niż 3,00 zł lub zgodnie z 

umową

b) od przedsiębiorstw i spółek państwowych, prywatnych sp. z o.o., spółdzielni oraz jednostek samorządowych 0,5% lub zgodnie z umową 0,5% lub zgodnie z umową

c) wspólnoty mieszkaniowe wpłaty 0,3% nie mniej niż 3,00 zł; 

wypłaty 0,3% nie mniej niż 3,00 zł lub 

zgodnie z umową

wpłaty 0,3% nie mniej niż 3,00 zł; wypłaty 

0,3% nie mniej niż 3,00 zł lub zgodnie z 

umową

Realizacja przelewów: za każdy przelew

1) złożonych w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone przez BS w Wieleniu 5,40 zł 5,40 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Wieleniu 7,80 zł 7,80 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET1)

    w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: 20,00 zł 20,00 zł

    w kwocie powyżej 999.999,99 zł 15,00 zł 15,00 zł

   d) realizowane w systemie EXPRESS ELIXIR 12,00 zł 12,00 zł

2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Internet Banking:

a) na rachunki prowadzone przez BS w Wieleniu bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Wieleniu 2,10 zł 2,10 zł

c) realizowane w systemie EXPRESS ELIXIR 7,00 zł 7,00 zł

3) złożonych za pośrednictwem Internet Banking dla firm:

a) na rachunki prowadzone przez BS w Wieleniu bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Wieleniu 2,00 zł 2,00 zł

c)  realizowane w systemie EXPRESS ELIXIR 7,00 zł 7,00 zł

Przelewy wykonywane automatycznie w terminie  wskazanym przez Klienta (zlecenie stałe): 

realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone przez BS w Wieleniu 8,00 zł 8,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Wieleniu 8,00 zł 8,00 zł

złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Internet Banking: za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone przez BS w Wieleniu 0,00 zł 0,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Wieleniu 2,10 zł 2,10 zł

złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Internet Banking dla firm: za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone przez BS w Wieleniu 0,00 zł 0,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Wieleniu 2,00 zł 2,00 zł

modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego: za każdą dyspozycję

    a) złożona w formie papierowej 2,00 zł 2,00 zł

    b) złozona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 0,00 zł 0,00 zł

odwołanie zlecenia stałego: za każdą dyspozycję

    a) złożone w formie papierowej 3,00 zł 3,00 zł

    b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 0,00 zł 0,00 zł

1.

2.

4.

naliczana od wpłacanej/ wypłacanej 

kwoty

3.



Taryfa Prowizji i Opłat

Polecenie zapłaty za każdą dyspozycję

a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela  6,00 zł 6,00 zł

b) realizacja polecenia zapłaty (opłata z rachunku dłużnika) 6,00 zł 6,00 zł

c) opłata za poinformowanie klienta przez bank o odmowie wykonania polecenia zapłaty 5,50 zł 5,50 zł

6. Ustanowienie, zmiana/ odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 25,00 zł 25,00 zł

7. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

w formie papierowej: -

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzacej rachunek bez opłat bez opłat

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego bez opłat bez opłat 

poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta bez opłat bez opłat

9. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdy czek wg ceny zakupu + 20% narzutu wg ceny zakupu + 20% narzutu

10. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów za każde zgłoszenie 40,00 zł 40,00 zł

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek Klienta:

    a) z bieżącego roku kalendarzowego 25,00 zł 25,00 zł

    b) z lat poprzednich 25,00 zł +5,00 zł za każdy poprzedni 

rok
25,00 zł +5,00 zł za każdy poprzedni rok

12. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku, wysokości salda za każde zaświadczenie
49,20 ( w tym 23% Vat) 49,20 ( w tym 23% Vat)

13. Za wydanie opinii o Kliencie za każdą opinię 79,95 ( w tym 23% Vat) 79,95 ( w tym 23% Vat)

Sporządzenie kopii: za każdy

wyciągu bankowego (bez załączników) oraz historii rachunku dokument

    a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł 10,00 zł

    b) z lat poprzednich 10,00 zł +5,00 zł za każdy poprzedni 

rok
10,00 zł +5,00 zł za każdy poprzedni rok

pojedynczej dyspozycji złożonej przez Klienta gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 3,00 zł 3,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 5,00 zł 5,00 zł

15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu od każdej zrealizowanej 

dyspozycji

38,00 zł 38,00 zł

16. Telefoniczne uzyskanie informacji o stanie rachunku miesięcznie 6,00 zł 6,00 zł

17. Przyjęcie listy inkasowej za każdą listę 10,00 zł 10,00 zł

18.
Za czynności związane z powstaniem niedopuszczalnego salda debetowego - za sporządzenie i wysłanie monitu jednorazowo przy spłacie 

zaległości

25,00 zł 25,00 zł

Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu:

a) kredytu udzielonego przez inny Bank udzielenie pełnomocnictwa 30,00 zł 30,00 zł

20. Od środków na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracowników zakładów pracy realizujących te wypłaty za 

pośrednictwem rachunków oszczędnościowych lub ROR (O/BS Tuczno)

od kwoty przelewu 0,30% 0,30%

21. Pośrednictwo w realizacji poleceń wypłaty (przekazów) za granicę za każdą dyspozycję 0,1% od kwoty przekazu min.15,00 zł 

max. 100,00 zł

0,1% od kwoty przekazu min.15,00 zł 

max. 100,00 zł

22. Sporządzenie kserokopii karty wzorów podpisów, kserokopii umowy rachunku bankowego za jeden egzemplarz 30,75 zł ( w tym 23% Vat) 30,75 zł ( w tym 23% Vat)

23. Likwidacja rachunku za każdy rachunek 15,00 zł 15,00 zł

Internet Banking dla firm

a) Instalacja i szkolenie pracowników obsługujących system Internet Banking dla firm za każdą licencję 150,00 zł 150,00 zł

b) opłata za udostępnienie usługi Internet Banking dla firm-abonament miesięczny*) miesięcznie 100,00 zł lub zgodnie z umową 100,00 zł lub zgodnie z umową

c) udostępnienie certyfikatu Athena w urządzeniu USB typu pendrive jednorazowo za każdy ceryfikat 122,00 zł 122,00 zł

SMS Banking

a) Prowizja za Usługę SMS (naliczana i pobierana w okresach miesięcznych) za jeden sms 1,80 zł 1,80 zł

24.

8.

14.

za każdy zrealizowany przelew

25.

19.

5.

za każde zestawienie11.
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b) zmiana numeru telefonu komórkowego za każdą zmianę 6,00 zł 6,00 zł

c) dodanie kolejnego numeru telefonu komórkowego za każdy nr tel. 6,00 zł 6,00 zł

Internet Banking 

a) udostepnienie usługi Internet Banking - bez opłat bez opłat 

c) opłata za usługę - hasła sms miesięcznie 7,00 zł 7,00 zł

d) potwierdzenie w formie papierowej dokonanje transakcji za każde potwierdzenie 4,00 zł 4,00 zł

e) odblokowanie systemu bez zmiany hasła dostępu za każde odblokowanie 8,00 zł 8,00 zł

f) odblokowanie systemu  i ponowne wydanie hasła dostępu za każde hasło dostępu 12,00 zł 12,00 zł

27. Za wykonanie spłaty raty i odsetek z rachunku bieżącego rolników indywidualnych za każdą spłatę 5,00 zł 5,00 zł

28.
Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 80,00 zł 80,00 zł

29 Działania SGB-Banku S.A. podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez 

posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
za każdą dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł

Obsługa i prowadzenie rachunków Komitetów Wyborczych -

a) otwarcie rachunku za każdy rachunek 0,00 zł nie dotyczy

b) prowadzenie rachunku za każdy rachunek 0,00 zł nie dotyczy

c) prowizja od wypłat naliczana od wypłaconej kwoty 0,00 zł nie dotyczy

d) realizacja przelewów za każdy przelew 0,00 zł nie dotyczy

e) likwidacja rachunku za każdy rachunek 15,00 zł nie dotyczy

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT -

a) otwarcie  rachunku za każdy rachunek bez opłat bez opłat

b) prowadzenie  rachunku za każdy rachunek bez opłat bez opłat

32 Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku, wysokości salda za każde zaświadczenie 49,20 ( w tym 23% Vat) 49,20 ( w tym 23% Vat)

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT  na wniosek Klienta:

    a) z bieżącego roku kalendarzowego 25,00 zł 25,00 zł

    b) z lat poprzednich 25,00 zł +5,00 zł za każdy poprzedni 

rok
25,00 zł +5,00 zł za każdy poprzedni rok

Sporządzenie kopii: za każdy

wyciągu bankowego (bez załączników) oraz historii rachunku dokument

    a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł 10,00 zł

    b) z lat poprzednich 10,00 zł +5,00 zł za każdy poprzedni 

rok
10,00 zł +5,00 zł za każdy poprzedni rok

pojedynczej dyspozycji złożonej przez Klienta gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 3,00 zł 3,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 5,00 zł 5,00 zł

35 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: bez opłat bez opłat

*) nie dotyczy rolników

**) nie dotyczy wpłat/wypłat na rachunki przeznaczone dla rolników

*** ) Rachunek VAT prowadzony jest od dnia 1 lipca 2018r

1) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w BS w Wieleniu

****) opłaty za realizację 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.

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

34

25.

33 za każde zestawienie

31

30

26.
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DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik Nr 1

z dnia 15 października  2019r

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Otwarcie rachunku: 

a) lokaty terminowej - bez opłat

Prowadzenie rachunku:

a) lokaty terminowej - bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat

5. Ustanowienie lub zmiana lub  odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 20,00 zł

Realizacja przelewów za każdy przelew

1) na rachunki prowadzone przez BS w Wieleniu 5,40 zł

2) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS w Wieleniu 7,80 zł

   3) realizowanych w systemie SORBNET1)

a) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł 20,00 zł

b) w kwocie powyżej 999.999,99 zł 15,00 zł

7. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności, posiadaniu rachunku za każde zaświadczenie 49,20 ( w tym 23% Vat)

8. Wydanie opinii o Kliencie za każdą opinię 79,95 ( w tym 23% Vat)

9. Likwidacja rachunku za każdy rachunek 15,00 zł

10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 38,00 zł

Sporządzenie na wniosek Klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku: za każde zestawienie

    a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł

    b) z lat poprzednich 10,00 zł +5,00 zł za każdy poprzedni 

rok

1) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w BS w Wieleniu

6.

11.

do Uchwały nr 97/2019 Zarządu BS w Wieleniu 

Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych

1.

2.
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Dział III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik Nr 1

Rozdział 3. Instrumenty płatnicze z dnia 15 października  2019r

Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) - opłaty obowiązują od 15 grudnia 2019

Visa Electron Business 

Electron

MasterCard Business 

PayPass

Visa Business Electron 

PayWave

Mastercard pakiet "Wiele 

za niewiele"

1.
Wydanie karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej za każdą kartę 

50,00 zł 55,00 zł 60,00 zł bez opłat

2.
Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub 

osobie wskazanej

za każdą kartę - opłata 

roczna
50,00 zł 55,00 zł 60,00 zł bez opłat

3. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania karty)
za każdą kartę - opłata 

roczna
50,00 zł 55,00 zł 60,00 zł

pierwszej karty  bez opłat, 

kolejnej karty 3,00 zł

4.
Wydanie duplikatu karty w przypadku uszkodzenia lub nowej karty w miejsce utraconej

za każdą kartę 50,00 zł 55,00 zł 60,00 zł bez opłat

5. Zastrzeżenie karty za każde zastrzeżenie 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

Opłata za wypłatę gotówki

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych, bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

    b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,50 zł

c) w bankomatach w kraju innych, niż wskazanych w pkt a) 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 3,50 zł

d) w kasach innych banków, niż wskazanych w pkt b) (przy użyciu terminala POS)** 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł

e) w bankomatach za granicą  (poza terytorium państw członkowskich EOG)
3% min.10,00 zł 3% min.4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min.4,50 zł

8.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

naliczana od wypłaconej 

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

9. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 1,50 zł

10. Przesłanie pierwszego nr PIN (w formie papierowej lub sms) za każdy nr PIN 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł bez opłat

11.
Wydanie nowego numeru PIN na wniosek Klienta (w formie papierowej lub sms) za każdy nr PIN

12,30 (w tym 23% Vat) 12,30 (w tym 23% Vat) 12,30 (w tym 23% Vat) bez opłat

12. Przesłanie listem poleconym karty na adres wskazany przez Klienta za każdą przesyłkę 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł

13. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

a) banków SGB 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 4,50 zł

b) innych, niż wskazane w pkt a 12,50 zł 12,50 zł 12,50 zł 7,00 zł

14. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie

a) banków SGB 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł bez opłat

b) innych, niż wskazane w pkt b 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 1,00 zł

do Uchwały nr 97/2019 Zarządu BS w Wieleniu 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

7.

TRYB POBIERANIA 

OPŁATY

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
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15. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 3,00 zł

16. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł bez opłat

17. Za wysłanie nowej karty w trybie ekspresowym (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł nie dotyczy

18. Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z placówki Banku po upływie terminu 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

19. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

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

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 

dniu rozliczania operacji

3% Bez opłat 3% bez opłat
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DZIAŁ IV. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ INSTYTUCJONALNYCH Załącznik Nr 1

z dnia 15 października  2019r

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI tryb pobierania STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Prowizja przygotowawcza od udzielonego kredytu - KLIENCI INDYWIDUALNI

a) za udzielenie kredytu gotówkowego z terminem spłaty do 7 lat                                                             przed uruchomieniem kredytu 3,50%

b)  za udzielenie kredytu gotówkowego sezonowego dla posiadaczy ROR i RB przed uruchomieniem kredytu 2,5% nie mniej niż 50,00 zł

c ) za udzielenie kredytu gotówkowego sezonowego dla pozostałych klientów przed uruchomieniem kredytu 3,5% nie mniej niż 50,00 zł

d) kredyt w rachunku płatniczym -   (za udzielenie kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR ) przed uruchomieniem kredytu 3,5%

g) za wydłużenie okresu kredytowania kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR  przed wydłużeniem kredytu 3,50%

h) za odnowienie wydłużonego kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR  na kolejne 12 miesięcy przed odnowieniem wydłużonego kredytu 3,00%

i) za udzielenie kredytu mieszkaniowego przed uruchomieniem kredytu 2,50%

j) za udzielenie pożyczki hipotecznej przed uruchomieniem kredytu 2,50%

k) za udzielenie kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych przed uruchomieniem kredytu 3,00%

l) za udzielenie kredytu gotówkowego ,,Super Kredyt" dla posiadaczy ROR  i RB przed uruchomieniem kredytu 3,50% nie mniej niż 50,00 zł

m) za udzielenie kredytu gotówkowego ,,Super Kredyt" dla pozostałych klientów przed uruchomieniem kredytu 5,00% nie mniej niż 50,00 zł

Prowizja przygotowawcza od udzielonego kredytu - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

        a) za udzielenie  kredytu obrotowego dla rolników "DOBRY PLON" przed uruchomieniem kredytu 2,00%

b) za udzielenie podręcznego kredytu obrotowego  lub kredytu obrotowego - na działalność rolniczą i gospodarczą w 

rachunku bieżącym przed uruchomieniem kredytu 2,50%

      w tym za odnowienie podręcznego kredytu obrotowego na  kolejne 12 miesięcy  przed odnowieniem kredytu 2,00%

      w tym za wydłużenie okresu  kredytowania  podręcznego kredytu obrotowego  lub kredytu obrotowego w rachunku 

bieżącym przed wydłużeniem kredytu 2,50%

      w tym  za odnowienie wydłużonego podręcznego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym  na kolejne 12 miesięcy przed odnowieniem wydłużonego kredytu 2,00%

c) za udzielenie kredytu obrotowego na działalność rolniczą i gospodarczą w rachunku kredytowym przed uruchomieniem kredytu 2,50%

d) za udzielenie  kredytu obrotowego klęskowego z dopłatami ARiMR przed uruchomieniem kredytu 2,00%

e) za udzielenie kredytu obrotowego z dopłatami ARiMR z linii KSP* przed uruchomieniem kredytu 1,50%

f) za udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami ARiMR przed uruchomieniem kredytu 2,00%

g) za udzielenie kredytu inwestycyjnego z częściową spłatą kapitału MRcsk przed uruchomieniem kredytu 2,00%

h) za udzielenie kredytu inwestycyjnego unijnego SGB przed uruchomieniem kredytu 2,00%

i) za udzielenie kredytu na zakup gruntów rolnych przed uruchomieniem kredytu 2,00%

        j) za udzielenie  kredytu inwestycyjnego na działalność rolniczą i gospodarczą w rachunku kredytowym przed uruchomieniem kredytu 2,00%

Prowizja z tytułu wystawienia gwarancji - KLIENCI INSTYTUCJONALNI w dniu wystawienia gwarancji

3,00% od udzielonej kwoty 

gwarancji, nie mniej  niż 100,00 zł

f) kredyt  w rachunku płatniczym (za odnowienie  kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR na kolejne 12 miesięcy na 

podstawie dotychczasowej umowy-dot. umów zawartych od dnia 15.10.2014 r.) przed odnowieniem kredytu 3,00%

do Uchwały nr 97/2019 Zarządu BS w Wieleniu 

Rozdział 1. Kredyty i pożyczki 

1.

e)  kredyt w rachunku płatniczym  (za odnowienie kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR na kolejne 12 miesięcy na 

podstawie dotychczasowej umowy -dot. umów zawartych do dnia 14.10.2014 r.) przed odnowieniem kredytu 2,00%
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Prowizje-za czynności związane ze zmianą warunków spłaty należności banku z tyt. udzielon.kredytów:

a) za prolongatę spłaty od kwoty prolongowanej

b) za zmianę warunków spłaty od kwoty kredytu pozostałej do spłaty

c) zmiana zabezpieczenia od kwoty kredytu pozostałej do spłaty

d) za zawarcie umowy przyjęcia długu od kwoty przejmowanego zadłużenia od kwoty przejmowanego zadłużenia 2% nie mniej niż 150,00 zł

Prowizja za zmianę treści gwarancji od kwoty czynnej gwarancji
1,5% nie mniej niż 150,00 zł      

3. Prowizja za obsługę dopłat ARiMR naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego 

kredytu,pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej    ( 

udzielanych kredytów do dnia 30.10.2012r.)

0,02%

4. Prowizja za obsługę dopłat ARiMR od 01-11-2012r.
naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego 

kredytu,pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej   ( 

udzielanych kredytów do dnia 31.12.2016r.)

0,03%

5. Prowizja w przypadku rezygnacji z kredytu 1,00%

Opłaty za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia:

a) o wysokości zadłużenia 73,80 ( w tym 23% Vat)

b) że Klient nie figuruje jako kredytobiorca 61,50 ( w tym 23% Vat)

c) opinia o Kliencie 147,60 zł ( w tym 23% Vat)

d) ocena sytuacji ekonomocznej zdolności kredytowej 147,60 zł ( w tym 23% Vat)

e) o dokonaniu wpisu do zastawu rejestrowego 60,00 zł

f) o dokonanie wykreślenia z zastawu rejestrowego 60,00 zł

Inne czynności związane z obsługą kredytów:

        a) za przyjęcie weksla i sporządzenie deklaracji  40,00 zł

b) za przyjęcie pełnomocnictwa i dokonywanie comiesięcznych spłat 45,00 zł

c) za przyjęcie poręczenia cywilnego 40,00 zł

d) za przyjęcie pełnomocnictwa i dokonywanie spłat dot. kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych 70,00 zł

e) za przyjęcie poręczenia  wekslowego i sporządzenie deklaracji 40,00 zł

f) za dokonanie cesji należności ubezpieczeniowych, przelew wierzytelności 40,00 zł

g) zaświadczenie o spłacie kredytu 45,00 zł

h) wniosek o wpis do hipoteki 55,00 zł

i) wniosek o wykreślenie hipoteki 55,00 zł

j) za wyrażenie zgody na bezciężarowe odłączenie działki 200,00 zł

k) za sporządzenie aneksu w trakcie realizacji kredytu                  100,00 zł

Za sporządzenie umowy przewłaszczenia (od kwoty nie wyższej niż kredyt) 0,1% nie mniej niż 80,00 zł                       

Za czynności związane z przekwalifikowaniem kredytu 1,50%

8. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty kredytu i odsetek wysłane do Kredytobiorcy i każdego poręczyciela 25,00 zł

a) w kredytach konsumenckich udzielonych do 11.03.2016 r.                    raz w miesiącu 25,00 zł

b) w kredytach konsumenckich udzielonych po 11.03.2016 r. 0,00 zł

7.

6.

2. 1,5% nie mniej niż 150,00 zł nie 

więcej niż 600,00 zł          



Taryfa Prowizji i Opłat

c) w pozostałych kredytach                    raz w miesiącu 25,00 zł

9. Za wydanie promesy udzielenia kredytu 0,8%

10. Za wydanie odpisu umowy o kredyt 61,50 zł ( w tym 23% Vat)

11. Za obsługę weksli, inkaso weksli 25,00 zł

12. Za zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia 1,0% od sumy + opłaty notarialne

13.
Za wykonanie przelewu z rachunku kredytowego na rachunki prowadzone przez BS w Wieleniu oraz na rachunki prowadzone w 

bankach innych, niż BS w Wieleniu
8,00 zł

* po wprowadzeniu danej linii kredytowej w ofercie  Banku



Taryfa Prowizji i Opłat

DZIAŁ IV. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ INSTYTUCJONALNYCH Załącznik Nr 1

z dnia 15 października  2019r

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA  

Mastercard/Visa
1. Wydanie karty  płatniczej  - (głównej lub dołączonej) za każdą kartę 55,00 zł

2. Obsługa  karty kredytowej  (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)* rocznie, z góry za każdy rok 

ważności karty (pierwszej i 

wznowionych)

55,00 zł

3. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej za każdą kartę 55,00 zł

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 55,00 zł

5. Wznowienie karty za każdą kartę 55,00 zł

6. Zastrzeżenie karty za każdą kartę 18,00 zł

7. Wypłata gotówki- obowiązuje od 15 grudnia 2019r

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min. 6,00 zł

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

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

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

5) w bankomatach za granicą ( na terytorium państw członkowskich EOG) 3% min. 6,00 zł

6) w bankomatach za granicą ( poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min. 7,00 zł

8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł

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

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

11. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat

12. Minimalna kwota do zapłaty

naliczana zgodnie z regulaminem 

funkcjonowania kart kredytowych i 

umową

5% min. 50,00 zł

13. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę raz w miesiącu bez opłat

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych bez opłat

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

15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 1% (dotyczy wyłącznie kart Visa)
naliczona od kwoty transakcji 

pobierana w dniu rozliczenia operacji
3% ( dotyczy kart Visa)

*Opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty.

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

14.

TRYB POBIERANIA OPŁATYWYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

do Uchwały nr 97/2019 Zarządu BS w Wieleniu 

Rozdział 2. Karty kredytowe dla klientów indywidualnych

naliczana od wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu rozliczenia operacji
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DZIAŁ IV. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1

z dnia 15 maja 2019

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA  

Mastercard Business
1. Wydanie karty  płatniczej  - (głównej lub dołączonej) za każdą kartę 75,00 zł

2. Obsługa  karty kredytowej  (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)*

rocznie, z góry za każdy rok 

ważności karty (pierwszej i 

wznowionych)

75,00 zł

3. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej za każdą kartę 75,00 zł

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 35,00 zł

5. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat

6. Zastrzeżenie karty za każdą kartę bez opłat

7. Wypłata gotówki:

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 4% min. 10,00 zł

2) w kasach banków SGB** 4% min. 10,00 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4% min. 10,00 zł

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

5) w bankomatach za granicą ( na terytorium państw członkowskich EOG) 4% min. 10,00 zł

6) w bankomatach za granicą ( poza terytorium  państw członkowskich EOG) 4% min. 10,00 zł

8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł

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

10. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat

11. Minimalna kwota do zapłaty

naliczana zgodnie z regulaminem 

funkcjonowania kart kredytowych i 

umową

5% min. 50,00 zł

12. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę raz w miesiącu 20,00 zł

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych bez opłat

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

do Uchwały Zarządu 45/2019 BS w Wieleniu

Rozdział 3. Karty kredytowe dla klientów instytucjonalnych

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY

naliczana od wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu rozliczenia operacji



Tatyfa Opłat i Prowizji

Załącznik Nr 1

z dnia 15 października  2019r

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach:

a) elektroniczne (z wyj. wpłat na rzecz Zus-u oraz Urzędu Skarbowego) od każdej wpłaty 0,6%  (nie mniej niż 4,50 zł)

b) elektroniczne na rzecz Zus-u oraz Urzędu Skarbowego od każdej wpłaty 0,6%  (nie mniej niż 7,20 zł)

c) RTV od każdej wpłaty 0,6%  (nie mniej niż 4,50 zł)

d) wpłaty na działalność pożytku publicznego bez prowizji

e) realizowane w systemie EXPRESS ELIXIR od każdej wpłaty 12,00 zł

Wypłaty z rachunku - zlecenia do wypłaty
od każdej wypłaty powyżej 

kwoty 20,00 zł
0,6% nie mniej niż 8,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Za przechowywanie w depozycie bankowym:

a) książeczek oszczędnościowych, bonów oszczędnościowych, papierów wartościowych od każdego dokumentu 15,00 zł (miesięcznie)

b) duplikatów kluczy posiadaczy rachunków bankowych od każdego klucza 20,00 zł (miesięcznie)

Uwaga: Opłaty nie pobiera się od BS w przypadku wzajemnego świadczenia usług tego typu oraz od depozytów składanych z urzędu, np. 

przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, zabezpieczenie kredytu itp.

2. Za portfel do skarbca nocnego oraz klucza do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego za każdy zestaw
wg ceny zakupu dokonanego przez 

bank plus 20% narzutu

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach za każde zapytanie 19,68 zł (  wtym 23% Vat)

Rozdział 3. Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach

1.

do Uchwały nr 97/2019 Zarządu BS w Wieleniu 

1.

Dział V. POZOSTAŁE OPŁATY

Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe  

Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych
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