Lp.

Tytuł opłaty/prowizji

I.
1.

RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE
Otwieranie
rachunku
bankowego
dla
klientów
instytucjonalnych
(jednorazowo),
z
wyłączeniem
rolników


2.
3.

5.

bieżącego i pomocniczego

Otwieranie rachunku
bieżącego i pomocniczego
(rolników)
Prowadzenie rachunku
bankowego
dla
klientów
instytucjonalnych z wyłączeniem rolników (opłata pobierana
miesięcznie - ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca ):


4.

Obowiązująca
stawka/%

bieżącego i pomocniczego

Prowadzenie
(rolników)

rachunku

bieżącego

bez opłat

30,00 zł

i

pomocniczego
bez opłat

Wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe




na rachunki bankowe klientów instytucjonalnych,
prowadzone przez bank z wyłączeniem rolników:
 dla posiadaczy rachunków (umowy zawarte na ogólnych
zasadach)
 dla posiadaczy rachunków (umowy z indywidualnymi
ustaleniami dotyczącymi prowizji i opłat)
 klienci (osoby fizyczne) wpłacający na rachunki wyżej
wymienione
wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone przez
inne banki

na rachunki bieżące (rolnicy)
 dla posiadaczy rachunków
 osoby fizyczne wpłacające na rachunki wyżej wymienione
 na rachunki pomocnicze (rolnicy)
 wpłaty gotówkowe za energię elektryczną (dotyczy
jednostki macierzystej)
 Express Elixir


6.

30,00 zł

0,5%
0,1% - 0,5%
zwolnieni z opłat

0,5%

nie mniej niż 4,00 zł
nie więcej niż 1.000,00 zł

0,35%
zwolnione z opłat
bez opłat
2,00 zł
8,00 zł

Wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe


z rachunków bankowych Klientów instytucjonalnych
prowadzonych przez Bank z wyłączeniem rolników:
 dla posiadaczy rachunków (umowy zawarte na ogólnych
zasadach)
 dla posiadaczy rachunków (umowy z indywidualnymi

0,5%
0,1% - 0,5%

ustaleniami dot. prowizji i opłat)



zwolnione od opłat wypłaty gotówkowe z rachunków
bieżących i pomocniczych (rolników)

7.

Nie pobiera się prowizji i opłat za przelewy
bezgotówkowe z rachunków na rachunki Klientów BS
Glinojeck

8.

Wydanie na wniosek Klienta :



9.

10.

11.

12.

opinii bankowej
zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku
bieżącego z określeniem wielkości obrotów

Wydanie
czeku
gotówkowych

gotówkowego/książeczki

40,00 zł
40,00 zł

czeków
10,00 zł

Zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeku
gotówkowego/książeczki czeków gotówkowych oraz
dowodu tożsamości
Odwołanie
zastrzeżenia
o
utracie
czeku
gotówkowego/książeczki czeków gotówkowych oraz
dowodu tożsamości
Przekazywanie składek ZUS poczta elektroniczną
(ELIXIR):
 wypłaty bezgotówkowe z rachunku

13.

Pozostałe płatności bezdokumentowe
pocztą elektroniczną

przekazywane

14.

Realizacja zlecenia z rachunków bieżących (rolników),
oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych:
jednorazowego (dyspozycja złożona osobiście w banku lub
za pośrednictwem Telefonicznej usługi na hasło);
 stałego/z odroczonym terminem płatności
z wyłączeniem obsługi rachunków wewnątrz-bankowych

20,00 zł

10,00 zł

7,00 zł od szt.
opłata zgodna z zawartymi
umowami



15.

Realizacja
zlecenia
z
rachunków
instytucjonalnych z wyłączeniem rolników:

do każdego przelewu/zlecenia

klientów

jednorazowego (za pośrednictwem Telefonicznej usługi na
hasło);
 stałego/z odroczonym terminem płatności
z wyłączeniem obsługi rachunków wewnątrz-bankowych


4,00 zł
4,50 zł

4,00 zł
4,50 zł
do każdego przelewu/zlecenia

16.

Za wysłanie upomnienia/wezwania/monitu o spłatę zadłużenia
z tyt. kredytu w rachunku bieżącym/niedopuszczalnego
salda debetowego powstałego na rachunkach bankowych (od
każdego upomnienia/wezwania/monitu)

17.

Rachunek VAT*:
 otwarcie i prowadzenie rachunku VAT
 wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku
i wysokości salda, wydanie opinii bankowej
 sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na
jednym rachunku Vat na wniosek klienta z lat
poprzednich
 sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

30,00 zł

bez opłat
40,00 zł
40,00 zł
bez opłat

*) wszystkie opłaty dotyczące Rachunku VAT pobierane
są z rachunku bieżącego (rozliczeniowego) dla
którego założony został rachunek, opłaty za
realizacje dyspozycji przelewu z rachunku Vat na
inny rachunek będą także pobierane z rachunku
bieżącego. Wysokość opłat jest analogiczna jak dla
rachunku bieżącego (rozliczeniowego) dla którego
prowadzony jest rachunek Vat.

II.
1.

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE
Otwarcie rachunków oszczędnościowo –
rozliczeniowych i PRP***

bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku ROR (opłata pobierana miesięcznie ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca)

8,00 zł

3.

Prowadzenie rachunku ROR „Jestem” (opłata pobierana

2,50 zł

miesięcznie - ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca)

4.

Prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego (PRP)

5.

Założenie lokaty terminowej

6.

Wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o posiadaniu
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i lokaty
terminowej, jego wysokości oraz wysokości dopisanych
odsetek do wkładu

0,00 zł
bez opłat

40,00 zł

7.

Obsługa książeczek:










wydanie pierwszej książeczki oszczędnościowej
wymiana książeczki innej niż mieszkaniowa lub terminowa
wymiana książeczek z wkładami terminowymi
wymiana książeczki mieszkaniowej
wystawienie nowej książeczki zamiast utraconej
zgłoszenie o zaginięciu książeczki i jej zastrzeżenie
odwołanie zastrzeżenia utraty książeczki
umorzenie utraconej książeczki
przepisanie w drodze cesji

Obsługa czeków:

8.

 wydanie blankietu czekowego (1szt.)
 zgłoszenie zastrzeżenia blankietu czekowego
 odwołanie zastrzeżenia blankietu czekowego
Za przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w
sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci:



9.

do pojedynczego nr rachunku/lokaty, lub
do wszystkich rachunków otwartych
obecnie oraz w przyszłości

1,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

prowadzonych

10,00 zł
50,00 zł

Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza
rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

10,00 zł

i

Za przyjęcie zlecenia na hasło
 udzielenie informacji telefonicznych w ciągu roku
(opłata roczna nie jest pobierana w pierwszym roku przyjęcia
zlecenia na hasło, natomiast pobierana jest w ostatnim
kwartale danego roku kalendarzowego )

10.

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

30,00 zł

Wydanie i obsługa kart Visa:
1)

wydanie pierwszej karty:
 posiadaczowi rachunku (współposiadaczowi)
 użytkownikowi karty (pełnomocnikowi)

bez opłat
bez opłat

2) używanie karty (opłata pobierana miesięcznie, ostatniego
roboczego dnia każdego miesiąca)

3) ekspresowe przesłanie karty, duplikatu, nowego
PIN-u, na wniosek klienta
4) wydanie nowej karty w miejsce
utraconej/zastrzeżonej
5) zastrzeżenie karty
6) wydanie duplikatu karty
7) wydanie nowego numeru PIN
8) zmiana PIN – u do karty w bankomatach banków
SGB**

2,50zł
50,00 zł za każdą
przesyłkę

40,00 zł
0,00 zł
30,00 zł
8,00 zł

3,50 zł

9) zmiana Pinu – do karty w bankomatach innych, niż
wskazane w pkt 8)
10) sprawdzenie salda rachunku w bankomatach banków
SGB**
11) sprawdzenie salda rachunku w bankomatach innych,
niż wskazane w pkt 10)

7,00 zł
1,00 zł

1,50 zł

12) odblokowanie karty
13) wznowienie karty
14)zmiana limitów dziennych operacji bezgotówkowych
lub wypłat gotówki na wniosek klienta

15,00 zł
25,00 zł

15) transakcje bezgotówkowe
16) transakcje gotówkowe:

bez opłat

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych
banków spółdzielczych
b) w kasach banków SGB i zrzeszonych banków (przy użyciu
terminala POS)
c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. a)
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b)
e) w bankomatach za granicą

17) Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji
dokonanej w walucie innej niż PLN (naliczana od kwoty

10,00 zł

bez opłat

1,50 zł
2% nie mniej niż 5,00 zł
2% nie mniej niż 4,50 zł
3%nie mniej niż 10,00 zł

3%

transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji)

Informacje dodatkowe:
18) Wysokość limitów bezpieczeństwa:
 maksymalny limit transakcji w terminalach POS
 maksymalny limit transakcji w bankomatach

19) Opłata za dokonanie wypłaty gotówki w ramach
usługi cash back.

30.000,00 zł
20.000,00 zł

1,50 zł

11.
Wydanie i obsługa kart VISA Electron Business
z mikroprocesorem:
1) wydanie pierwszej karty (posiadaczowi, pełnomocnikowi)
2) używanie karty (opłata pobierana miesięcznie, ostatniego

bez opłat
2,50 zł

roboczego dnia każdego miesiąca)

3) ekspresowe wydanie karty, duplikatu, nowego PIN-u
na wniosek klienta
4) wydanie nowej karty w miejsce
utraconej/zastrzeżonej

50,00 zł za każdą
przesyłkę

40,00 zł

5) zastrzeżenie karty
6) wydanie duplikatu karty
7) wydanie nowego numeru PIN
8) zmiana PIN –u do karty w bankomatach banków
SGB**
9) zmiana Pinu – do karty w bankomatach innych,
niż wskazane w pkt 8)
10) sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
banków SGB**
11) sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
innych, niż wskazane w pkt 10)
11) odblokowanie karty
12) zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub
wypłaty gotówki na wniosek klienta
13) miesięczne zestawienie transakcji
14) wznowienie karty
15) transakcje bezgotówkowe

bez opłat
30,00 zł
8,00 zł
6,00 zł
7,00 zł
bez opłat
1,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
bez opłat
30,00 zł
bez opłat

16) transakcje gotówkowe:
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych
banków spółdzielczych

bez opłat

b) w kasach banków SGB i zrzeszonych banków (przy użyciu
terminala POS)

2,50 zł

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. a)
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b)
e) w bankomatach za granicą

17) Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji
dokonanej w walucie innej niż w PLN (naliczana od

3% nie mniej niż 3,50 zł
3% nie mniej niż 10,00 zł
3% nie mniej niż 10,00 zł

3%

kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji)

18) Wysokość limitów bezpieczeństwa:

12.

 maksymalny limit transakcji w terminalach POS
 maksymalny limit transakcji w bankomatach

50.000,00 zł
30.000,00 zł

19) Opłata za dokonanie wypłaty gotówki w ramach
usługi cash back.

1,50 zł

Za wysłanie upomnienia/wezwania/monitu o spłatę
zadłużenia z tyt. kredytu w ROR/niedopuszczalnego
salda
debetowego
powstałego
na
rachunkach
oszczędnościowo
rozliczeniowych
(od
każdego
upomnienia/wezwania/monitu)

30,00 zł

III.

INTERNET BANKING

1.

Udostępnienie usługi Internet banking

bez opłat

2.

Miesięczny abonament

bez opłat

3.

Opłata za:
 przelew wyjściowy (rachunki oszczędnościowo –
rozliczeniowe, bieżące dla rolników)
 Express Elixir

4.

5.

Opłata za:
 przelew wyjściowy (przedsiębiorcy indywidualni, z
wyłączeniem rolników)
 Express Elixir

Wydanie listy haseł jednorazowych w miejsce utraconej

IV.
1.

1,50 zł
5,00 zł

opłata zgodna z zawartymi
umowami
5,00 zł

30,00 zł

SYSTEM HOME BANKING
Instalacja:





instalacja jednostanowiskowa
miesięczna opłata
dodatkowa wizyta serwisowa na życzenie klienta

bez opłat
bez opłat
bez opłat

V.
1.

KREDYTY
Prowizja:






2.

3.

od kwoty przyznanego kredytu (z wyłączeniem kredytów w
ROR)
kredytu nawozowego
przygotowawcza – kredyt odnawialny w ROR
prowizja za odnowienie kredytu w ROR
dopuszczalne saldo debetowe w ROR

Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o wysokości
zadłużenia z tyt. kredytów i innych tytułów oraz za
zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik

3%
2,00%
3%
3%
1%

40,00 zł

Za czynności związane ze zmianą warunków umowy
kredytowej:


ulga w spłacie kredytu (prolongata)

1,5% od kwoty prolongowanej, nie
mniej niż 50,00 zł



pozostałe zmiany warunków umowy kredytowej

1,5% od salda zadłużenia na
dzień zmiany warunków umowy,
nie mniej niż 50,00 zł nie
więcej niż 500,00 zł

4.

Za wydanie odpisu umowy o kredyt

50,00 zł

5.

Za wysłanie upomnienia/wezwania/monitu o spłatę
kredytów (od każdego upomnienia/wezwania/monitu)

30,00 zł

6.

Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki

85,00 zł

7.

Za wydanie promesy kredytowej

8.

Za pozyskanie klienta i zorganizowanie konsorcjum

1,00% od kwoty
kredytu
10 - 15% od kwoty
opłaty i prowizji

VI.
1.

Opłata za każde wysłane powiadomienie o stanie
środków na rachunku (SMS-y wysyłane automatycznie,
zgodnie ze złożoną dyspozycją klienta)
Opłata za przekazywanie haseł poprzez SMS

2.

VII.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

SMS BANKING
0,10 zł

0 zł

INNE CZYNNOŚCI
Potwierdzenie autentyczności podpisu posiadacza
rachunku i ustanowionych pełnomocnictw, pozostających
w aktach banku (na wniosek klienta)
Wyjaśnienie spraw wymagających sięgnięcia
materiałów zarchiwizowanych (na wniosek klienta)

20,00 zł

do

Przelew środków pieniężnych z rachunku klienta na
rachunek wskazany przez organ egzekucyjny na
podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu
wykonawczego (dotyczy wszystkich rachunków)
Zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
(dotyczy wszystkich rachunków)

20,00 zł
20,00 zł

10,00 zł

Opłata za zmianę rodzaju rachunku lub zmianę rachunku
ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie (dotyczy
wszystkich rachunków)

20,00 zł

Opłata za każde zapytanie skierowane do Centralnej
Informacji w celu uzyskania zbiorczej informacji o
rachunkach bankowych, o których mowa w art. 92ba
ust.1 ustawy Prawo bankowe, z zastrzeżeniem art. 92 bd
ust.1 ustawy Prawo bankowe

10,00 zł

**0SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) – zrzeszenie, które tworzą SGB – Bank S.A. oraz banki
spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia.
***) PRP – podstawowy rachunek płatniczy, który obsługiwany jest nieodpłatnie. Bank będzie
pobierał opłaty za wykonywanie:

krajowych usług polecenie przelewu, w tym zleceń stałych, po wykonaniu przez klienta w
ciągu miesiąca 5 takich transakcji, czyli każda kolejna powyżej pięciu jest płatna zgodnie
z w/w taryfą,
 transakcji wypłaty gotówki przy użyciu bankomatów nienależących do tego banku
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po wykonaniu przez klienta w
ciągu miesiąca 5 takich krajowych transakcji, czyli każda kolejna wypłata rozliczona w
miesiącu jest płatna zgodnie z w/w taryfą,
 transgranicznych transakcji płatniczych.
Ponadto, bank może pobierać opłaty dotyczące usług dodatkowych, świadczonych w powiązaniu
z podstawowym rachunkiem płatniczym, z zachowaniem zasady niedyskryminacji.


„W przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia
oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a opłaty roczne są
zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem
roku od pobrania opłaty.”

