TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI
BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ – KLIENCI
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUŚCU
1 wrzesień 2021r.

Spis treści:
POSTANOWIENIA OGÓLNE …........................................................................................................................................................................................................
3
DZIAŁ I CZYNNOŚCI KASOWO-SKARBCOWE …...................................................................................................................................................................................
5
DZIAŁ II KLIENCI INSTYTUCJONALNI ….................................................................................................................................................................................................................
6
ROZDZIAŁ 1 RACHUNKI BIEŻĄCE …..........................................................................................................................................................................
6
ROZDZIAŁ 2 WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY TERMINOWE ….............................................................................................................
9
ROZDZIAŁ 3 OBSŁUGA PŁATNOŚCI WALUTOWYCH…................................................................................................................................................. 10
ROZDZIAŁ 4 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH (KARTY PŁATNICZE, BLIK) …..............................................
11
4.1 KARTY PŁATNICZE (DEBETOWE) .........................................................................................................................................................
11
4.2 PŁATNOŚCI MOBILNE BLIK ….........................................................................................................................................
12
ROZDZIAŁ 5 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KREDYTOWĄ …............................................................................................................
12
5.1 PROWIZJA ZA UDZIELENIE KREDYTU LUB POŻYCZKI …....................................................................................................................
12
5.2 POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ….................................................................................................................................................................... 13
ROZDZIAŁ 6 PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY …..................................................................................................................................................
14
6.1 KARTY WYDANE DO RACHUNKU …....................................................................................................................................................
14
6.1.1 LOKALNE KARTY PŁATNICZE …...............................................................................................................................................
14
6.1.2 KARTY PŁATNICZE (DEBETOWE) ….......................................................................................................................................
14
DZIAŁ III KLIENCI INDYWIDUALNI …..................................................................................................................................................................................... 16
ROZDZIAŁ 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE …...................................................................................................................
16
ROZDZIAŁ 2 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE "SKARBONKA" ...........................................................................................................................
18
ROZDZIAŁ 3 WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY TERMINOWE …..............................................................................................................
18
ROZDZIAŁ 4 OBSŁUGA PŁATNOŚCI WALUTOWYCH …........................................................................................................................
19
ROZDZIAŁ 5 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH (KARTY PŁATNICZE, BLIK) …........................................................................................................
21
5.1 KARTY PŁATNICZE (DEBETOWE) ….......................................................................................................................................................
21
5.2 PŁATNOŚCI MOBILNE BLIK …..........................................................................................................................................
22
ROZDZIAŁ 6 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KREDYTOWĄ …...........................................................................................................
22
6.1 PROWIZJA ZA UDZIELENIE KREDYTU LUB POŻYCZKI …....................................................................................................................
22
6.2 POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ….................................................................................................................................................................... 23
ROZDZIAŁ 7 PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY ….................................................................................................................................................
24
6.1 KARTY WYDANE DO RACHUNKU …...................................................................................................................................................
24
7.1.1 LOKALNE KARTY PŁATNICZE …..............................................................................................................................................
24
7.1.2 KARTY PŁATNICZE (DEBETOWE) …........................................................................................................................................
24

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.

Bank Spółdzielczy w Ruścu 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 - Klienci Banku Spółdzielczego w Ruścu.

Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają:
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 „Internet Banking”), Serwis SMS
(„SMS Banking”).
2. 2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,
3) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w
szczególności: hasło dostępu hasło SMS, kod uwierzytelniający, PIN do karty chipowej (token)
4)
SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) – zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia.
3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
4. Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca transakcji, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej
Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a
5. kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego gorsza w górę. Dotyczy to kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych
w obrocie dewizowym.
6. Prowizje i opłaty podawane są w stawkach brutto, chyba że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika inaczej.
Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i
7.
inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Banki koszty kurierskie i telekomunikacyjne.
W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych
8.
jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu rozliczania należnych opłat i prowizji.
9. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych.
Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo
10.
bezgotówkowej.
Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
11. zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.
1) Wyjątkiem jest prowizja za prowadzenie rachunku pomocniczego klientów instytucjonalnych. Pobierana jest ona z rachunku głównego klienta.
Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
12.
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Ruścu.
Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 7 pkt. 2, pobierane są w następujących terminach:
1) do 25 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków,
2) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat,
13.
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 Ruścu, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient
zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu:
1) SGB Impuls - przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia,
14.
2) SGB Senior - przeznaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia pobierających świadczenia z tytułu emerytury lub renty.
3) Rachunków pozostałych osób prywatnych - przeznaczonego dla PKZP i Rady Rodziców

15.

16.
17.
18.
19.
20.

Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:
SGB Moja Firma - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą gdzie firma dopiero startuje, a prowadzący działalności dokonuje przez
1)
rachunek przede wszystkim płatności do ZUS i US,
2) SGB Własny Biznes - dla mikro i małych firm,
3) SGB Biznes Plus – dla średnich i dużych przedsiębiorstw,
4) SGB Non Profit - dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego,
5) SGB Agro - dla rolników indywidualnych.
Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart
płatniczych.
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.
Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się
w ofercie Banku Spółdzielczego w Ruścu.
Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Instytucje Finansowe posiadające rachunek bieżący lub rachunek kredytowy w Banku może obowiązywać
indywidualna taryfa opłat i prowizji zaakceptowana przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ruścu.
Rachunki pozostałych osób prywatnych (PKZP i Rady Rodziców) zwolnione są z opłat bankowych.

Przez określenia użyte w niniejszej taryfie należy rozumieć:
1. ustawa - ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
2. kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b ustawy;
3. 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;
4. polecenie przelewu SEPA – przelew umożliwiający przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy prowadzony w innym banku w kraju lub w
innym banku poza krajem na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA). Polecenie przelewu SEPA musi spełniać łącznie następujące warunki:
waluta transakcji EURO, określona opcja kosztowa SHA, prawidłowy numer rachunku bankowego Beneficjenta oraz Zleceniodawcy w standardzie IBAN,
rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG;
5.

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;

6. zlecenie stałe - automatyczne jednorazowe lub stałe przelewy z rachunku w terminie wskazanym przez Klienta złożone w placówce banku lub w usłudze
Internet Banking
7. 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;
8. wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;
9. 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;
10. wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w
placówce dostawcy;
11. Organizacja charytatywna, instytucja charytatywna – ogólna nazwa instytucji, których celem jest wspieranie osób biednych i potrzebujących pomocy,
organizacje prowadzące działalność charytatywną mogą mieć status organizacji pożytku publicznego, np. fundacje, stowarzyszenia

DZIAŁ I CZYNNOŚCI KASOWO-SKARBCOWE
lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

TRYB
POBIERANIA
OPŁAT

1. Wpłaty gotówkowe
1)
na rachunki prowadzone przez BS Rusiec, dokonywane przez klientów niebędących
ich posiadaczami na:
a) rachunki rozliczeniowe podmiotów gospodarczych i JST:
I do 999,99 zł
4,00 zł
II od 1 000,00 zł
0,6% od wpłacanej kwoty
III za wyjątkiem wpłat na:
rachunki klientów, z którymi BS Rusiec
- zawarł indywidualne umowy w zakresie
przyjmowania wpłat od osób trzecich
- rachunki powiatów, miast i gmin*
- rachunki organizacji charytatywnych
b) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
2) na rachunki prowadzone w pozostałych bankach za
wyjątkiem wpłat na:
a) rachunki organizacji charytatywnych
b) realizowanego w systemie SORBNET
c) realizowanego w systemie Express Elixir

za każdą wpłatę

wg umowy
2,00 zł
bez opłat
bez opłat
0,5% od kwoty nie mniej niż
4,50 zł nie więcej niż 200,00 zł

bez opłat
1% od kwoty nie mniej niż 30,00
zł nie więcej niż 100,00 zł
0,6% od kwoty, nie mniej niż
10,00 zł nie więcej niż 100,00 zł

2. Pozostałe czynności
1) Sporządzenie odpisu dokumentu kasowego
5,00 zł
2) Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie
fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobom,
które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu
15,00 zł
rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art.
1052 k.c.
koszt listu poleconego za
3) Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o której
1
potwierdzeniem odbioru
mowa w pkt. 2)
4) Wymiana bilonu na banknoty lub zamiana banknotów na bilon krajowych znaków
pieniężnych:
a) klienci BS Rusiec (osoby posiadające rachunek
bez opłat
rozliczeniowy bądź rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w banku)
b) osoby nie będące klientami BS Rusiec
0,5% nie mniej niż 5,00 zł

za każdą wpłatę

za każdy dokument

za każdy dokument

za każdy wysłany
dokument

za każdą wymianę /
zamianę

5) Zastrzeżenie lub odwołanie dokumentów tożsamości w
Centralnej Bazie Danych – DOKUMENTY
ZASTRZEŻONE w tym: dowodu osobistego,
paszportu, prawa jazdy, karty pobytu, książeczki
wojskowej i marynarskiej, dowodu rejestracyjnego,
oraz karty płatniczej.

15,00 zł

za każde
zastrzeżenie lub
odwołanie
dokumentu
tożsamości

6) Powiadomienie o zwrocie wpłaty na rachunek bankowy
w innym banku z powodu błędnej dyspozycji
zamieszczonej na dokumencie wpłaty

5,00 zł

za każde
powiadomienie

1

koszt ustalany wg cennika usług pocztowych Poczty Polskiej S.A.

*

nie objętę umową indywidualną w zakresie przyjmowania wpłat od osób trzecich

DZIAŁ II KLIENCI INSTYTUCJONALNI
ROZDZIAŁ 1 RACHUNKI BIEŻĄCE¹
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
lp.
1.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Otwarcie rachunku

2. Prowadzenie rachunku
a) podstawowego
b) pomocniczego
c) VAT
3.
Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w
placówce BS Rusiec
4.

Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w
placówce BS Rusiec

5. Realizacja przelewu w placówce banku:
1) na rachunki prowadzone w BS Rusiec
2) na rachunki własne klienta⁵
3) na rachunki prowadzone w pozostałych bankach z
wyłączeniem przelewu:
a) na rachunki organizacji charytatywnych
b) na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego
c) realizowanego w systemie SORBNET
d) realizowanego w systemie Express Elixir
6. Zlecenie stałe złożone w placówce banku:
a) przyjęcie stałego zlecenia (jednorazowo)
b) zmiana zlecenia
c) odwołanie zlecenia
d) na rachunki prowadzone przez BS Rusiec
e) na rachunki własne klienta⁵
na rachunki prowadzone w pozostałych
f)
bankach
7. Polecenie zapłaty:
a) ustanowienie zgody polecenia zapłaty
odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia
b)
zapłaty
realizacja polecenia zapłaty z rachunku
c)
płatnika

TRYB
POBIERANIA
OPŁAT

SGB Moja Firma

SGB Własny Biznes

SGB Biznes Plus

SGB Non Profit

SGB Agro

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

jednorazowo w dniu
otwarcia rachunku

20,00 zł
5,00 zł
bez opłat

30,00 zł
5,00 zł
bez opłat

40,00 zł
5,00 zł
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

8,00 zł
5,00 zł
bez opłat

miesięcznie, za każdy
rachunek

bez opłat

bez opłat

naliczane od wpłacanej
kwoty

0,4%* kwoty nie mniej
niż 3,50 zł i nie więcej
niż 200 zł

bez opłat

bez opłat

naliczane od wypłacanej
kwoty

0,20% kwoty nie mniej 0,30%* kwoty nie mniej 0,25%* kwoty nie mniej
niż 1,00 zł i nie więcej niż 1,00 zł i nie więcej niż 1,00 zł i nie więcej
niż 200 zł
niż 200 zł
niż 200 zł
0,5% kwoty nie mniej niż 0,5%* kwoty nie mniej
3,50 zł i nie więcej niż niż 3,50 zł i nie więcej
200 zł
niż 200 zł
3,00 zł
bez opłat

2,00 zł
bez opłat

1,50 zł
bez opłat

bez opłat
bez opłat

2,00 zł
bez opłat

6,00 zł

4,50 zł

3,50 zł

3,00 zł

4,00 zł

bez opłat
2,00 zł
30,00 zł
15,00 zł

bez opłat
3,00 zł
30,00 zł
15,00 zł

bez opłat
2,50 zł
30,00 zł
15,00 zł

bez opłat
2,00 zł
30,00 zł
15,00 zł

bez opłat
3,00 zł
30,00 zł
15,00 zł

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

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

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

bez opłat
bez opłat
bez opłat
1,00 zł
bez opłat

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

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

za każdą realizację

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,10% wpływu
bezgotówkowego min.
3,00 zł max. 10,00 zł
„bez opłat do kwoty 300
zł”

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każdą dyspozycję

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

za każdą dyspozycję

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdą dyspozycję

5,00 zł
3,00 zł
10 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT

5,00 zł
3,00 zł
10 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT

5,00 zł
3,00 zł
10 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT

5,00 zł
3,00 zł
10 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT

5,00 zł
3,00 zł
10 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT

za każdy dokument

20 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT

20 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT

20 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT

20 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT

20 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT

za każde zaświadczenie

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

nie dotyczy

jednorazowo w dniu
uruchomienia usługi

nie dotyczy

za każdy rachunek
wirtualny, pobierana
miesięcznie zbiorczo

bez opłat

jednorazowo w dniu
uruchomienia usługi
miesięcznie - pobierana
ostatniego dnia
roboczego każdego
miesiąca

8.
Wpływy bezgotówkowe na rachunek
9. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub
rozrachunkowego
10. Wydanie książeczki czekowej do rachunku
11. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki czekowej lub
blankietów czekowych
12. Sporządzenie:
a) odpisu wyciągu bankowego
b) odpisu dokumentu
c) odpisu obrotów na rachunku
d) opinii bankowej
13. Wydanie zaświadczenia:
a) o posiadaniu rachunku
b) o aktualnym saldzie na rachunku
c) o obrotach na rachunku
14. Usługa płatności masowych
opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi
a)
płatności masowych
b) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny

indywidualnie ustalana z indywidualnie ustalana indywidualnie ustalana z indywidualnie
klientem
z klientem
klientem
ustalana z klientem

naliczane od wpływu
bezgotówkowego z
innego banku na
rachunek

15. Usługa „SMS BANKING”
a) uruchomienie usługi SMS Banking

b) opłata za otrzymanie jednego SMS-a

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

7,00 zł
0,15 zł

7,00 zł
0,15 zł

7,00 zł
0,15 zł

bez opłat
0,15 zł

2,00 zł
0,15 zł

150,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

jednorazowo za każdy
zestaw na okres 3 lat

150,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

jednorazowo za każdy
zestaw na okres 3 lat

16. Usługa „Internet Banking”
1) uruchomienie usługi Internet Banking
2) opłata dostępu do usługi Internet Banking⁶
3) za wysłanie kodu SMS⁸
4)
wydanie pierwszego zestawu kryptograficznego
USB token (token + certyfikat)
5) wydanie zestawu kryptograficznego w miejsce
utraconego, uszkodzonego przez klienta USB token
(token + certyfikat)

jednorazowo w dniu
uruchomienia usługi
miesięcznie
za każdą dyspozycję

6) niezwrócenie zestawu kryptograficznego w
przypadku rozwiązania umowy
7) wygenerowanie lub odnowienie kolejnego
certyfikatu do zestawu kryptograficznego
8) Realizacja przelewów:
a) na rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki własne klienta⁵
c) rachunki prowadzone w innych Bankach z
wyłączeniem przelewów:
- na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego
przelewów realizowanych systemie
SORBNET
przelewów realizowanych w systemie
Express Elixir
9) Zlecenie stałe:
a) przyjęcie stałego zlecenia (jednorazowo)
b) zmiana zlecenia
c) odwołanie zlecenia
d) na rachunki prowadzone przez BS Rusiec
e) na rachunki własne klienta⁵
na rachunki prowadzone w pozostałych
f)
bankach
10) zmiana limitu:
a) operacji jednorazowej
b) limitu dziennego
11) potwierdzenie (wydanie na życzenie klienta)
a) przyjęcia polecenia przelewu
b) wyciągu bankowego
17. Sporządzenie i przekazywanie wyciągu z rachunku:
1) w formie papierowej
sporządzenie (raz w miesiącu) i odbiór wyciągu
a) bankowego w placówce banku prowadzącej
rachunek
sporządzenie (częściej niż raz w miesiącu) i
b) odbiór wyciągu bankowego w placówce
prowadzącej rachunek
sporządzenie i wysłanie (raz w miesiącu)
c) wyciągu bankowego za pośrednictwem
operatora pocztowego

200,00 zł

200,00 zł

200,00 zł

200,00 zł

200,00 zł

za każdy zestaw
niezależnie od opłat za
wydanie

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

jednorazowo za każdy
zestaw na okres 3 lat

1,50 zł
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

bez opłat
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

3,50 zł

2,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,70 zł

1,70 zł

1,20 zł

1,20 zł

1,20 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 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
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

za każdą dyspozycję

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
3,00 zł

za każdą dyspozycję

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

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

za każdy przelew

opłata pobierana
miesięcznie za każdy
sporządzony wyciąg,
pobierana z opłatą za
prowadzenie rachunku

sporządzenie i wysłanie (częściej niż raz w
d) miesiącu) wyciągu bankowego za
pośrednictwem operatora pocztowego
2)

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

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do
dysponowania rachunkiem⁷
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu
19.
mającego moc takiego tytułu
18.

20. Sporządzenie i wysłanie monitu – wezwania do zapłaty
21. Zamknięcie rachunku

opłata pobierana
miesięcznie za każdy
sporządzony wyciąg,
pobierana z opłatą za
prowadzenie rachunku

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

za każde wezwanie do
zapłaty/monitu

do wysokości salda nie
więcej niż 20,00 zł

do wysokości salda nie
więcej niż 20,00 zł

do wysokości salda nie
więcej niż 20,00 zł

bez opłat

do wysokości salda nie
więcej niż 20,00 zł

jednorazowo w dniu
zamknięcia rachunku

ROZDZIAŁ 2 WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY TERMINOWE
lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku

bez opłat

2. Prowadzenie rachunku

bez opłat

3.
4.
5.

6.

Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce BS Rusiec
Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce BS Rusiec
Realizacja przelewu w placówce banku:
1) na rachunki prowadzone w BS Rusiec
2) na rachunki prowadzone w pozostałych bankach z wyłączeniem:
a) przelewów realizowanych systemie SORBNET
b) przelewów realizowanych w systemie Express Elixir
Wydanie zaświadczenia:
a) o posiadaniu rachunku
b) aktualnym saldzie na rachunku
c) o obrotach na rachunku

7. Zamknięcie rachunku

bez opłat
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
10 zł + 23% VAT
10 zł + 23% VAT
10 zł + 23% VAT
bez opłat

TRYB
POBIERANIA
OPŁAT
jednorazowo w dniu
otwarcia rachunku
miesięcznie, za każdy
rachunek
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

za każdy przelew

za każde zaświadczenie

jednorazowo w dniu
zamknięcia rachunku

ROZDZIAŁ 3 OBSŁUGA PŁATNOŚCI WALUTOWYCH
lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju
1) tryb normalny:
a) złożonych w formie papierowej
I na rachunki bankowe klientów SGB
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
II na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w I
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
b) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
I na rachunki bankowe klientów SGB
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
II na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w I
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
2) tryb pilny:
a) na rachunki bankowe klientów SGB
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku
2. Polecenie przelewu SEPA tryb normalny
1) złożonych w formie papierowej
a) na rachunki bankowe klientów SGB
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt. a)
2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
a) na rachunki bankowe klientów SGB
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt. a)
3. Przelew pilny w walucie EURO do banków - uczestników systemu Target2:
1) złożonych w formie papierowej
a) na rachunki bankowe klientów SGB
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w lit.a)
2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
a) na rachunki bankowe klientów SGB
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w lit.a)
4. Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przelewów z opcją OURᶟ:
5. Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)ᶟ - opłata pobierana w przypadku podania
niepoprawnego IBAN do kraju EOG

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA²

TRYB
POBIERANIA
OPŁAT

bez opłat
bez opłat

za każdy przelew

40 zł
75 zł

bez opłat
bez opłat

za każdy przelew

40 zł
75 zł
bez opłat
100 zł

bez opłat
15 zł
bez opłat
0,50 zł

bez opłat
60 zł

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdy przelew

bez opłat
40 zł
80 zł

za każdy przelew

40 zł

za każdy przelew

lp.

ROZDZIAŁ 4 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH (KARTY PŁATNICZE, BLIK)
4.1 KARTY PŁATNICZE (DEBETOWE)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Mastercard
Visa Businnes
Businnes

1. Wydanie karty do rachunku:
a) pierwszej
b) kolejnej
2. Wydanie:
a) duplikatu w przypadku uszkodzenia
b) nowej karty w miejsce w miejsce utraconej
3. Wznowienie karty do rachunku
4. Zastrzeżenie karty
5. Użytkowanie karty
6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
7. 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)
c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt. a
d) w kasach innych banków niż wskazane w pkt. b (przy użyciu terminala POS)
e) w bankomatach za granicą (na terenie EOG)
f) w bankomatach za granicą (poza terenem EOG)
8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

Wydanie pierwszego numeru PIN
Wydanie nowego numeru PIN
Wygenerowanie i wysyłka PIN poprzez SMS
Zmiana PIN w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych niż wskazane w pkt. a
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych niż wskazane w pkt. a
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z placówki
Transakcja bezgotówkowa

TRYB
POBIERANIA
OPŁAT

40,00 zł
40,00 zł

35,00 zł
35,00 zł

za każdą kartę

20,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł

20,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł

za każdą kartę

bez opłat
1,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł

bez opłat
1,50 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł

1,30 zł

0,60 zł

3,50 zł
6,00 zł
2,00 zł

3,50 zł
6,00 zł
2,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

6,00 zł
7,00 zł

bez opłat
1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
45,00 zł
50,00 zł
bez opłat

bez opłat
1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
45,00 zł
50,00 zł
bez opłat

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
od każdej zmiany

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

za każde sprawdzenie
miesięcznie
za każde zestawienie
za każdą przesyłkę
po upływie terminu
za każdą transakcję

19.
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

bez opłat

3%

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

4.2 PŁATNOŚCI MOBILNE BLIK
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

lp.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

TRYB
POBIERANIA
OPŁAT

0,00 zł
0,00 zł

jednorazowo
miesięcznie

0,00 zł
0,00 zł

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

1. Aktywacja BLIK
2. Użytkowanie BLIK
3. Opłata za wypłatę gotówki:
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
b) w bankomatach innych niż wskazane w pkt. a
4.
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

0,00 zł

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

Krajowa transakcja płatnicza

bez opłat

za każdą transakcję,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

6. Zmiana limitu transakcyjnego

bez opłat

za każdą zmianę limitu

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

TRYB
POBIERANIA
OPŁAT

4%*

jednorazowo w dniu
udzielenia kredytu

3%*
3%*

jednorazowo w dniu
udzielenia kredytu

1%-3,50%*
1%-3,50%*

jednorazowo w dniu
udzielenia kredytu
jednorazowo w dniu
udzielenia kredytu
jednorazowo w dniu
udzielenia kredytu
jednorazowo w dniu
udzielenia kredytu
jednorazowo w dniu
udzielenia kredytu
jednorazowo w dniu
udzielenia kredytu 4

5.

ROZDZIAŁ 5 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KREDYTOWĄ
5.1 PROWIZJA ZA UDZIELENIE KREDYTU LUB POŻYCZKI
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

lp.
1.

Kredyty na działalność gospodarczą w rachunku kredytowym

2. Kredyty na działalność gospodarczą:
a) w rachunku bieżącym (firmy)
b) w rachunku bieżącym osób fizycznych (rolnicy)
3. Kredyty z dopłatą ARiMR:
a) obrotowe
b) inwestycyjne
4. Kredyt „Dobry Plon”

4%*

5. Kredyt „Agrokredyt”

3,50%*

6. Kredyt „Pomostowy”

3%*

7. Kredyt „Unijny”

3%*

8.

Kredyt inwestycyjny

3%*

5.2 POZOSTAŁE CZYNNOŚCI
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

lp.

1. Prolongowanie terminu spłaty kredytu, jego części, rat kapitałowych lub odsetek
2. Zwiększenie kwoty kredytu lub limitu zadłużenia bez wydłużania terminu jego spłaty
3. Zmiana zabezpieczenia
4. Wydanie zaświadczenia:
a) o wysokości zadłużenia lub jego braku
b) o spłacie kredytu
5. Zmiana warunków umowy
6. Sporządzenie odpisu planu spłaty do umowy kredytowej (harmonogramu)
7. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, dokonywana na wniosek klienta
8. Upomnienie lub wezwanie do zapłaty kredytu, rat kapitałowych i/lub odsetek po upływie terminu umownego
a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r.
b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do 21 lipca 2017 r.
c) kredyty/pożyczki dla klientów instytucjonalnych
d) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od 22 lipca 2017 r.
9. Wydanie odpisu umowy o kredyt lub umów ustanawiających zabezpieczenie spłaty kredytu – na wniosek Klienta
10. Sporządzenie wniosku:
a) o wykreślenie hipoteki
b) o wykreślenie zastawu na pojeździe
c) o przeniesienie własności pojazdu na użytkownika
11. Udzielenie poręczenia lub gwarancji bankowej
12. Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł
prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c.
13. Rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie nieruchomości
14.
Zastrzeżenie lub odwołanie dokumentów tożsamości w Centralnej Bazie Danych – DOKUMENTY ZASTRZEŻONE w tym: dowodu
osobistego, paszportu, prawa jazdy, karty pobytu, książeczki wojskowej i marynarskiej, dowodu rejestracyjnego, oraz karty płatniczej.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
1%-2%*
2%
15,00 zł
10 zł + 23% VAT
10 zł + 23% VAT
max. 0,3% nie mniej niż 50,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
bez opłat
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
2,5%*
15,00 zł

jednorazowo, od kwoty
prolongowanej
jednorazowo, od kwoty
zwiększenia
jednorazowo

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

od każdego upomnienia
(wezwania)
jednorazowo

za każde zaświadczenie
jednorazowo
jednorazowo

50,00 zł

za każdy wniosek

15,00 zł

za każde zastrzeżenie
lub odwołanie
dokumentu tożsamości

1

z wyłączeniem jednostek samorządowych Gmin i innych z którymi wysokość opłat i prowizji określono w odrębnych umowach lub w formie przetargu

2

w wysokości zgodnej z obowiązującą taryfą w SGB-Banku S.A.

3

prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami SGB-Banku S.A. i/lub banków spółdzielczych należących do grupy SGB.

4

możliwość odstąpienia od pobierania prowizji jednorazowo w momencie uruchamiania kredytu, indywidualnie ustalny tryb pobierania prowizji, np. w momencie uruchomienia transz kredytu
polecenie przelewu wykonywane w ramach jednego modulo klienta

5

TRYB
POBIERANIA
OPŁAT

6

opłaty nie pobiera się w przypadku dokonania 1 polecenia przelewu lub polecenia przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej

7

w dniu otwarcia rachunku bez opłat

8

opłaty nie pobiera się za 20 sms-ów (włącznie) wysłanych w danym miesiącu kalendarzowym

*

możliwość negocjacji

ROZDZIAŁ 6 PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY
6.1 KARTY WYDANE DO RACHUNKU
6.1.1 LOKALNE KARTY PŁATNICZE
lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Wydanie karty bankomatowej
a) posiadacza rachunku
b) współposiadacza rachunku
c) osoby wskazanej
2. Wydanie nowej karty w miejsce:
a) uszkodzonej
b) utraconej
3. Wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej
4. Wznowienie karty
5. Zastrzeżenie karty
6. Zmiana parametrów
7. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach własnych
8. Nieuzasadniona reklamacja

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

TRYB
POBIERANIA
OPŁAT

5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

za każdą kartę

1.

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

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą dyspozycję
za każdą wypłatę
za każdą dyspozycję

za każdą kartę

9.

Wydanie dla klienta numeru PIN

bez opłat

za każdy numer PIN

10.
13.
14.
15.

Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB
Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału
Operacje bezgotówkowe dokonywane w bankomatach Banku
Użytkowanie karty
6.1.2 KARTY PŁATNICZE (DEBETOWE)

bez opłat
10,00 zł
bez opłat
bez opłat

za każdą zmianę
po upływie terminu
za każdą dyspozycję
za każdą kartę

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Visa Businnes Electron

TRYB
POBIERANIA
OPŁAT

lp.
1.

2.

3.
4.
5.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Wydanie karty do rachunku:
a) pierwszej
b) kolejnej
Wydanie:
a) duplikatu w przypadku uszkodzenia
b) nowej karty w miejsce w miejsce utraconej
Wznowienie karty do rachunku
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty

40,00 zł
40,00 zł

za każdą kartę

20,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
bez opłat
bez opłat

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę

6.
7.

8.

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 (przy użyciu terminala POS)
c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt. a
d) w kasach innych banków niż wskazane w pkt. b (przy użyciu terminala POS)
e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

9. Wydanie pierwszego numeru PIN
10. Wydanie nowego numeru PIN
11. Zmiana PIN w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych niż wskazane w pkt. a
12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych niż wskazane w pkt. a
13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
16. Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z placówki
17. Transakcja bezgotówkowa
18. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

5,00 zł

od każdej zmiany

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

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

0,60 zł
3,50 zł
6,00 zł
4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
1,00 zł
2,58 zł
5,00 zł
45,00 zł
50,00 zł
bez opłat
1%

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

za każde sprawdzenie
miesięcznie
za każde zestawienie
za każdą przesyłkę
po upływie terminu
za każdą transakcję
naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia
operacji

DZIAŁ III KLIENCI INDYWIDUALNI
ROZDZIAŁ 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

lp.

Podstawowy
Rachunek Płatniczy

SGB Impuls

SGB Komfort

SGB Senior

SGB Prestiż

1. Otwarcie rachunku

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2. Prowadzenie rachunku

bez opłat

bez opłat

8,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce BS
Rusiec
4. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce BS
Rusiec
5. Realizacja przelewu w placówce banku:
1)
na rachunki prowadzone w BS Rusiec
2) na rachunki własne klienta⁵
3)
na rachunki prowadzone w pozostałych bankach z
wyłączeniem przelewu:
a) na rachunki organizacji charytatywnych
b) realizowanego w systemie SORBNET
c) realizowanego w systemie Express Elixir
6. Zlecenie stałe złożone w placówce banku:
a) przyjęcie stałego zlecenia (jednorazowo)
b) zmiana zlecenia
c) odwołanie zlecenia
d) na rachunki prowadzone przez BS Rusiec
e) na rachunki własne klienta⁵
f) na rachunki prowadzone w pozostałych bankach
7. Polecenie zapłaty:
a) ustanowienie zgody polecenia zapłaty
b) odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty
c) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika
8. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego
9. Wydanie książeczki czekowej do rachunku
10. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki czekowej lub
blankietów czekowych
11. Dokonanie, zmiana lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci
w trakcie trwanie umowy
12. Sporządzenie:
a) odpisu wyciągu bankowego
b) odpisu dokumentu

TRYB POBIERANIA
OPŁAT
jednorazowo w dniu
otwarcia rachunku
miesięcznie, za każdy
rachunek
naliczane od wpłacanej
kwoty
naliczane od wypłacanej
kwoty

bez opłat pięć dyspozycji
w miesiącu
kalendarzowym¹, każda
kolejna 1,50 zł
bez opłat¹
bez opłat pięć dyspozycji
w miesiącu
kalendarzowym¹, każda
kolejna 4,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3,00 zł

4,00 zł

3,50 zł

2,00 zł

bez opłat¹
30,00 zł
10,00 zł

bez opłat
30,00 zł
10,00 zł

bez opłat
30,00 zł
10,00 zł

bez opłat
30,00 zł
10,00 zł

bez opłat
30,00 zł
10,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat¹
bez opłat¹

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

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

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

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat pięć
dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym¹, każda
kolejna 3,00 zł

2,50 zł

3,00 zł

2,50 zł

1,50 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

za każdą dyspozycję

bez opłat pięć
dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym¹, każda
kolejna 2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

za każdą realizację

bez opłat
7,00 zł

10,00 zł
7,00 zł

10,00 zł
7,00 zł

10,00 zł
7,00 zł

10,00 zł
7,00 zł

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

za każdą dyspozycję

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

za każdą dyspozycję

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
3,00 zł

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

za każdy przelew

za każdy dokument

12.

c) odpisu obrotów na rachunku
d) opinii bankowej
13. Wydanie zaświadczenia:
a) o posiadaniu rachunku
b) aktualnym saldzie na rachunku
c) o obrotach na rachunku
14. Usługa „SMS BANKING”
a) uruchomienie usługi SMS Banking
b) opłata za otrzymanie jednego SMS-a

za każdy dokument

10 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT

10 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT

10 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT

10 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT

10 zł +23% VAT
20 zł +23% VAT

20 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT

20 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT

20 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT

20 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT

20 zł +23% VAT
20 zł +23% VAT
20 zł +23% VAT

za każde zaświadczenie

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

jednorazowo w dniu
uruchomienia usługi

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

miesięcznie, pobierana
ostatniego dnia roboczego
każdego miesiąca

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł
0,15 zł

bez opłat
0,15 zł

2,00 zł
0,15 zł

2,00 zł
0,15 zł

2,00 zł
0,15 zł

bez opłat¹
bez opłat¹

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat pięć
dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym¹, każda
kolejna 1,00 zł

0,70 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,50 zł

30,00 zł
7,00 zł

30,00 zł
7,00 zł

30,00 zł
7,00 zł

30,00 zł
7,00 zł

30,00 zł
7,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat¹

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

bez opłat pięć
dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym¹, każda
kolejna 1,00 zł

0,70 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,50 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

za każdą dyspozycję

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
3,00 zł

za każdą dyspozycję

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

15. Usługa „Internet Banking”
1) uruchomienie usługi Internet Banking
2) opłata dostępu do usługi Internet Banking⁶
3) za wysłanie kodu SMS⁸
4) Realizacja przelewów:
a) na rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki własne klienta⁵
c)
rachunki prowadzone w innych Bankach z
wyłączeniem przelewów:
- przelewów realizowanych systemie SORBNET
- przelewów realizowanych w systemie Express
5) Zlecenie stałe:
a) przyjęcie stałego zlecenia (jednorazowo)
b) zmiana zlecenia
c) odwołanie zlecenia
d) na rachunki prowadzone przez BS Rusiec
e) na rachunki prowadzone w pozostałych bankach

6) zmiana limitu:
a) operacji jednorazowej
b) limitu dziennego
7) potwierdzenie (wydanie na życzenie klienta)
a) przyjęcia polecenia przelewu
b) wyciągu bankowego
16. Sporządzenie i przekazywanie wyciągu z rachunku:
1) w formie papierowej
sporządzenie (raz w miesiącu) i odbiór wyciągu
a) bankowego w placówce banku prowadzącej
rachunek
sporządzenie (częściej niż raz w miesiącu) i odbiór
b) wyciągu bankowego w placówce prowadzącej
rachunek
c)

sporządzenie i wysłanie (raz w miesiącu) wyciągu
bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego

sporządzenie i wysłanie (częściej niż raz w miesiącu)
d) wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora
pocztowego

jednorazowo w dniu
uruchomienia usługi
miesięcznie
za każdy wysłany SMS

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

za każdy przelew

opłata pobierana
miesięcznie, za każdy
sporządzony wyciąg, wraz z
opłatą za prowadzenie
rachunku

sporządzony wyciąg, wraz z
opłatą za prowadzenie
rachunku

2)
17.

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

Zmiana konta ze wspólnego na indywidualne i odwrotnie

18. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania
rachunkiem⁷
19. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego
moc takiego tytułu
20. Sporządzenie i wysłanie monitu – wezwania do zapłaty
21. Zamknięcie rachunku

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

za każdą dyspozycję

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

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

20,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdą dyspozycję
za każde wezwanie do
zapłaty/monitu
jednorazowo w dniu
zamknięcia rachunku

ROZDZIAŁ 2 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE "SKARBONKA"
lp.
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

TRYB POBIERANIA
OPŁAT

1. Otwarcie rachunku

bez opłat

2. Prowadzenie rachunku

bez opłat

jednorazowo w dniu
otwarcia rachunku
miesięcznie, za każdy
rachunek
za każdą dyspozycję

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce BS Rusiec
4.
Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce BS Rusiec
5.
Realizacja przelewu w placówce banku z wyłączeniem przelewów:

6.
7.
8.
9.

10.

16.

a) przelewów realizowanych systemie SORBNET
b) przelewów realizowanych w systemie Express Elixir
Zmiana konta ze wspólnego na indywidualne i odwrotnie
Dokonanie, zmiana lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci w trakcie trwanie umowy
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem⁷
Sporządzenie:
a) odpisu wyciągu bankowego
b) odpisu dokumentu
c) odpisu obrotów na rachunku
d) opinii bankowej
Wydanie zaświadczenia:
a) o posiadaniu rachunku
b) aktualnym saldzie na rachunku
c) o obrotach na rachunku
Sporządzenie i przekazywanie wyciągu z rachunku:
1) w formie papierowej
a) sporządzenie (raz w miesiącu) i odbiór wyciągu bankowego w placówce banku prowadzącej rachunek
b) sporządzenie (częściej niż raz w miesiącu) i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek
c) sporządzenie i wysłanie (raz w miesiącu) wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego
d) sporządzenie i wysłanie (częściej niż raz w miesiącu) wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego
2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta

bez opłat
bez opłat pierwsza dyspozycja w
miesiącu kalendarzowym, każda
kolejna 10,00 zł
bez opłat pierwsza dyspozycja w
miesiącu kalendarzowym, każda
kolejna 10,00 zł
30,00 zł
12,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
15,00 zł

za każdą dyspozycję

za każdy przelew

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

3,00 zł
3,00 zł
10 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT

za każdy dokument

20 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT
20 zł + 23% VAT

za każde zaświadczenie

bez opłat
1,00 zł
bez opłat
7,00 zł
bez opłat

opłata pobierana
miesięcznie, za każdy
sporządzony wyciąg,
pobierana 25-każdego
miesiąca

bez opłat

jednorazowo w dniu
zamknięcia rachunku

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

TRYB POBIERANIA
OPŁAT

1. Otwarcie rachunku

bez opłat

2. Prowadzenie rachunku

bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce BS Rusiec
4. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce BS Rusiec
5. Realizacja przelewu w placówce banku:

bez opłat
bez opłat

jednorazowo w dniu
otwarcia rachunku
miesięcznie, za każdy
rachunek
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

11. Zamknięcie rachunku
ROZDZIAŁ 3 WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY TERMINOWE
lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

za każdy przelew

5.
bez opłat
5,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
15,00 zł

1) na rachunki prowadzone w BS Rusiec
2) na rachunki prowadzone w pozostałych bankach z wyłączeniem:
a) przelewów realizowanych systemie SORBNET
b) przelewów realizowanych w systemie Express Elixir
6. Zmiana konta ze wspólnego na indywidualne i odwrotnie
7. Dokonanie, zmiana lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci w trakcie trwanie umowy
8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem⁷
9. Wydanie zaświadczenia:
a) o posiadaniu rachunku
b) aktualnym saldzie na rachunku
c) o obrotach na rachunku
10.

Zamknięcie rachunku

za każdy przelew

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

10 zł + 23% VAT
10 zł + 23% VAT
10 zł + 23% VAT

za każde zaświadczenie

bez opłat

jednorazowo w dniu
zamknięcia rachunku

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA²

TRYB POBIERANIA
OPŁAT

bez opłat
bez opłat

za każdy przelew

ROZDZIAŁ 4 OBSŁUGA PŁATNOŚCI WALUTOWYCH
lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1. Polecenie przelewu w walucie obcej¹ (SWIFT pomiędzy rachunkami płatniczymi w kraju w walucie innej niż złoty i euro)
1) tryb normalny:
a) złożonych w formie papierowej
I na rachunki bankowe klientów SGB
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
II na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w I
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
b) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
I na rachunki bankowe klientów SGB
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
II na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w I
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
2) tryb pilny:
a) na rachunki bankowe klientów SGB
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku
2. Polecenie przelewu SEPA¹ tryb normalny
1) złożonych w formie papierowej
a) na rachunki bankowe klientów SGB
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt. a)
2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
a) na rachunki bankowe klientów SGB
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt. a)
3. Polecenie przelewu w walucie EUR w kraju¹:
1) tryb normalny (SWIFT):
a) złożonych w formie papierowej
I na rachunki bankowe klientów SGB
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
II na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w I
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
b) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

40 zł
75 zł

bez opłat
bez opłat

za każdy przelew

40 zł
75 zł
bez opłat
100 zł

za każdy przelew

bez opłat
15 zł

za każdy przelew

bez opłat
0,50 zł

za każdy przelew

bez opłat
bez opłat

za każdy przelew

40 zł
75 zł

za każdy przelew

b)

4.

5.

6.
7.

I na rachunki bankowe klientów SGB
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
II na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w I
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
2) tryb pilny:
a) na rachunki bankowe klientów SGB
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku
Polecenie przelewu w walucie obcej i PLN :
1) tryb normalny (SWIFT):
a) złożonych w formie papierowej
I na rachunki bankowe klientów SGB
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
II na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w I
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
b) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
I na rachunki bankowe klientów SGB
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
II na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w I
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
2) tryb pilny:
a) na rachunki bankowe klientów SGB
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku
Przelew pilny w walucie EURO do banków - uczestników systemu Target2:
1) złożonych w formie papierowej
a) na rachunki bankowe klientów SGB
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w lit.a)
2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
a) na rachunki bankowe klientów SGB
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w lit.a)
Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przelewów z opcją OURᶟ:
Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)ᶟ - opłata pobierana w przypadku podania niepoprawnego IBAN do kraju EOG

bez opłat
bez opłat

za każdy przelew

40 zł
75 zł
bez opłat
100 zł

bez opłat
bez opłat

za każdy przelew

za każdy przelew

40 zł
75 zł

bez opłat
bez opłat

za każdy przelew

40 zł
75 zł
bez opłat
100 zł

bez opłat
60 zł
bez opłat
40 zł
80 zł
40 zł

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdy przelew
za każdy przelew

ROZDZIAŁ 5 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH (KARTY PŁATNICZE, BLIK)
5.1 KARTY PŁATNICZE (DEBETOWE)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1. Wydanie pierwszej karty dla:
a) posiadacza rachunku
b) współposiadacza rachunku
c) osoby wskazanej
2. Wydanie nowej karty w miejsce w miejsce utraconej lub
3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi,
4. Zastrzeżenie karty
5. Użytkowanie karty
6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat
7. Opłata za wypłatę gotówki:
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i
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 (przy
e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw

f)

w bankomatach za granicą (na terytorium państw
członkowskich EOG)

8. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego
9.
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
10. Wydanie pierwszego numeru PIN
11. Wydanie nowego numeru PIN
12. Wygenerowanie i wysyłka PIN poprzez SMS
13.
Zmiana PIN w bankomatach:

14.

15.
16.
17.
18.

a) sieci SGB
b) innych niż wskazane w pkt. a
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych niż wskazane w pkt. a
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie
klienta
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w
Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania
wezwania z placówki

Mastercard (do
Podstawowego
Rachunku
Płatniczego)

Visa mobilna
HCE

Visa

Visa SKRA

Visa
„młodzieżowa”

Visa SKRA
„młodzieżowa”

Mastercard
„młodzieżowa”

Mastercard

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

5,00 zł
5,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
nie dotyczy
bez opłat
bez opłat
5,00 zł

35,00 zł⁴
35,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł

35,00 zł⁴
35,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł

bez opłat
nie dotyczy
nie dotyczy
20,00 zł
15,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł

bez opłat
nie dotyczy
nie dotyczy
20,00 zł
15,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł

bez opłat
nie dotyczy
nie dotyczy
20,00 zł
25,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł

35,00 zł⁴
35,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
25,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat pięć
dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym¹, każda
kolejna 2,00 zł

2,00 zł

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

2% min. 4,50 zł
3% min. 10,00 zł

2% min. 4,50 zł
3% min. 10,00 zł

2% min. 4,50 zł
3% min. 10,00 zł

2% min. 4,50 zł
3% min. 10,00 zł

3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

bez opłat pięć
dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym¹, każda
kolejna 2,00 zł

2,00 zł

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

3% min. 4,50 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

naliczane od wypłacanej
kwoty

bez opłat

1,50 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,60 zł

0,60 zł

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

bez opłat
bez opłat
2,00 zł

bez opłat
6,00 zł
nie dotyczy

3,50 zł
6,00 zł
2,00 zł

3,50 zł
6,00 zł
2,00 zł

3,50 zł
6,00 zł
2,00 zł

3,50 zł
6,00 zł
2,00 zł

3,50 zł
6,00 zł
2,00 zł

3,50 zł
6,00 zł
2,00 zł

za każdy numer PIN
za każdy numer PIN
za każdy numer PIN

4,50 zł
7,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

3,50 zł
7,00 zł

3,50 zł
7,00 zł

3,50 zł
7,00 zł

3,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

bez opłat
1,00 zł
2,58 zł

bez opłat
1,00 zł
2,58 zł

bez opłat
1,00 zł
2,58 zł

bez opłat
1,00 zł
2,58 zł

bez opłat
1,00 zł
2,58 zł

bez opłat
1,00 zł
2,58 zł

bez opłat
1,00 zł
2,58 zł

bez opłat
1,00 zł
2,58 zł

bez opłat
nie dotyczy

TRYB POBIERANIA
OPŁAT

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą zmianę

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

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie
miesięcznie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

45,00 zł

nie dotyczy

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

za każdą przesyłkę

0,00 zł

nie dotyczy

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

po upływie terminu

bez opłat
nie dotyczy
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

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

za każdą transakcję

za każde zestawienie

19. Transakcja bezgotówkowa:
a) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
b) dokonywana poza terytorium państw członkowskich
c) transgraniczna transakcja płatniczy przy użyciu karty

20.

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

bez opłat

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

bez opłat

bez opłat

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

5.2 PŁATNOŚCI MOBILNE BLIK
lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1. Aktywacja BLIK
2. Użytkowanie BLIK
3. Opłata za wypłatę gotówki:
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
b) w bankomatach innych niż wskazane w pkt. a
4.
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
5.

Krajowa transakcja płatnicza

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

TRYB POBIERANIA
OPŁAT

0,00 zł
0,00 zł

jednorazowo
miesięcznie

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
bez opłat
bez opłat

6. Zmiana limitu transakcyjnego

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji
za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji
za każdą transakcję,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdą zmianę limitu

ROZDZIAŁ 6 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KREDYTOWĄ
6.1 PROWIZJA ZA UDZIELENIE KREDYTU LUB POŻYCZKI
lp.
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

TRYB POBIERANIA
OPŁAT

a) za udzielenie kredytu w ROR

2,50%*

b) za odnowienie kredytu w ROR

2,90%*

2. Kredyt mieszkaniowy zabezpieczony hipotecznie

1%*

jednorazowo w dniu
udzielenia kredytu
jednorazowo w dniu
odnowienia kredytu
jednorazowo w dniu
udzielenia kredytu

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Konsumencki kredyt odnawialny w ROR:

3. Kredyty konsumenckie w tym:
a) kredyt gotówkowy do 5 lat do kwoty 10.000 zł
b) kredyt gotówkowy do 3 lat
c) kredyt gotówkowy od 3 lat do 10 lat
d) kredyt gotówkowy „wiosenny”
e) kredyt gotówkowy „wakacyjny”
f) kredyt gotówkowy „szkolny”
g) kredyt gotówkowy „jesienny”
h) kredyt gotówkowy „świąteczny”
i) kredyt gotówkowy „Moja Posesja”
j) kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu przez NFOŚiGW
k) kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie
l) kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie
m) kredyt gotówkowy „dla pracowników instytucji finansowych i jednostek samorządu terytorialnego”:
- dla Klientów posiadających w BS Rusiec od co najmniej 3 miesięcy rachunek ROR na który wpływa wynagrodzenie za pracę lub emerytura
- dla pozostałych Klientów
n) kredyt gotówkowy „wyprzedaż”:
- dla Klientów posiadających w BS Rusiec rachunek ROR / RB na który wpływa wynagrodzenie za pracę lub emerytura lub wpływają dochody z prowadzonej działalności
- dla nowych Klientów którzy otworzą w BS Rusiec rachunek ROR / RB na który wpływa od co najmniej 1 miesiąca wynagrodzenie za pracę lub emerytura lub wpływają
- dla pozostałych Klientów
o) kredyt gotówkowy „Eko”

5%*
5%*
5%*
3,99%
2%
2,99%
2,49%
2,99%
4%*
3%
2%*
3%*
2%
3%
2%*
4%*
2%

jednorazowo w dniu
udzielenia kredytu

6.2 POZOSTAŁE CZYNNOŚCI
lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Prolongowanie terminu spłaty kredytu, jego części, rat kapitałowych lub odsetek
2. Zwiększenie kwoty kredytu lub limitu zadłużenia bez wydłużania terminu jego spłaty
3. Zmiana zabezpieczenia
4. Wydanie zaświadczenia:
a) o wysokości zadłużenia lub jego braku
b) o spłacie kredytu
5. Zmiana warunków umowy
6. Sporządzenie odpisu planu spłaty do umowy kredytowej (harmonogramu) za wyjątkiem umów o kredyty konsumenckie
7. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, dokonywana na wniosek klienta
8. Upomnienie lub wezwanie do zapłaty kredytu, rat kapitałowych i/lub odsetek po upływie terminu umownego
a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r.
b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do 21 lipca 2017 r.
c) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r.
d) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od 22 lipca 2017 r.
9. Wydanie odpisu umowy o kredyt lub umów ustanawiających zabezpieczenie spłaty kredytu – na wniosek Klienta
10. Sporządzenie wniosku:
a) o wykreślenie hipoteki
b) o wykreślenie zastawu na pojeździe
c) o przeniesienie własności pojazdu na użytkownika
11. Udzielenie poręczenia lub gwarancji bankowej
12. Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym
nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c.
13. Rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie nieruchomości
14. Zastrzeżenie lub odwołanie dokumentów tożsamości w Centralnej Bazie Danych – DOKUMENTY ZASTRZEŻONE w tym: dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, karty pobytu,
książeczki wojskowej i marynarskiej, dowodu rejestracyjnego, oraz karty płatniczej.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

TRYB POBIERANIA
OPŁAT

1%-2%*

jednorazowo, od kwoty
prolongowanej
jednorazowo, od kwoty
zwiększenia
jednorazowo

2%
15,00
10 zł + 23% VAT
10 zł + 23% VAT
max 0,3% nie mniej niż 50,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
bez opłat

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

od każdego upomnienia
(wezwania)

bez opłat
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
2,50%

jednorazowo

za każde zaświadczenie
jednorazowo

15,00 zł

jednorazowo

50,00 zł

za każdy wniosek
za każde zastrzeżenie lub
odwołanie dokumentu
tożsamości

15,00 zł

1

W przypadku Podstawowego Rachunku Płatniczego do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w Dziale III Rozdział 1 ust. 5 pkt 1, ust. 5 pkt. 2, ust. 5 pkt.3, ust. 5 pkt. 3 lit. a, ust. 6 lit. d, ust. 6 lit. e, ust 6 lit.f, ust. 7
lit. c, ust. 15 pkt 4 lit. a, ust. 15 pkt 4 lit. b,ust. 15 pkt.4 lit c, ust. 15 pkt 5 lit. d, ust. 15 pkt 5 lit. e; oraz czynności określone w Dziale III Rozdział 4 ust. 1-3

2

W wysokości zgodnej z obowiązującą taryfą w SGB-Banku S.A.

3

Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami SGB-Banku S.A. i/lub banków spółdzielczych należących do grupy SGB.

4

opłaty nie pobiera się od posiadacza rachunku SGB Prestiż

5

polecenie przelewu wykonywane w ramach jednego modulo klienta

6

opłaty nie pobiera się w przypadku dokonania 1 polecenia przelewu lub polecenia przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej

7

w dniu otwarcia rachunku bez opłat

8

opłaty nie pobiera się za 10 sms-ów (włącznie) wysłanych w danym miesiącu kalendarzowym
możliwość negocjacji

*

ROZDZIAŁ 7 PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY
7.1 KARTY WYDANE DO RACHUNKU
7.1.1 LOKALNE KARTY PŁATNICZE
lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
13.
14.
15.

TRYB POBIERANIA
OPŁAT

5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

za każdą kartę

Wydanie karty bankomatowej
a) posiadacza rachunku
b) współposiadacza rachunku
c) osoby wskazanej
Wydanie nowej karty w miejsce:
a) uszkodzonej
b) utraconej
Wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej
Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty
Zmiana parametrów
Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach własnych
Nieuzasadniona reklamacja
Wydanie dla klienta numeru PIN
Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB
Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału
Operacje bezgotówkowe dokonywane w bankomatach Banku
Użytkowanie karty
7.1.2 KARTY PŁATNICZE (DEBETOWE)

lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Wydanie pierwszej karty dla:
a) posiadacza rachunku
b) współposiadacza rachunku
c) osoby wskazanej

5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
10,00 zł
bez opłat
bez opłat

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą dyspozycję
za każdą wypłatę
za każdą dyspozycję
za każdy numer PIN
za każdą zmianę
po upływie terminu
za każdą dyspozycję
za każdą kartę

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Visa Electron
Visa Electron
Maestro
„młodzieżowa”
bez opłat
bez opłat
20,00 zł

20,00 zł
20,00 zł
25,00 zł

20,00 zł
20,00 zł
25,00 zł

TRYB POBIERANIA
OPŁAT

za każdą kartę

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

8.

Wydanie nowej karty w miejsce w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia
Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej
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 (przy użyciu terminala POS)
c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt. a
d) w kasach innych banków niż wskazane w pkt. b (przy użyciu terminala POS)
e) w bankomatach za granicą
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

9. Wydanie pierwszego numeru PIN
10. Wydanie nowego numeru PIN
11. Zmiana PIN w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych niż wskazane w pkt. a
12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych niż wskazane w pkt. a
13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
16. Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z placówki
17. Transakcje bezgotówkowe
18. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

20,00 zł
20,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł

20,00 zł
25,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł

20,00 zł
25,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą zmianę

bez opłat
1,50 zł
2,00 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

bez opłat
1,50 zł
2,00 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

bez opłat
1,50 zł
2,00 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

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

0,60 zł

0,60 zł

0,60 zł

3,50 zł
6,00 zł

3,50 zł
6,00 zł

3,50 zł
6,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

bez opłat
1,00 zł
2,58 zł
5,00 zł
45,00 zł
50,00 zł
bez opłat

bez opłat
1,00 zł
2,58 zł
5,00 zł
45,00 zł
50,00 zł
bez opłat

bez opłat
1,00 zł
2,58 zł
5,00 zł
45,00 zł
50,00 zł
bez opłat

3,00%

bez opłat

bez opłat

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
za każdą przesyłkę
po upływie terminu
za każdą transakcję
naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

