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Definicje i zasady pobierania prowizji i opłat 
§1 

1. Bank Spółdzielczy w Raciążu 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 i walucie wymienialnej w Banku Spółdzielczym w Raciążu”, zwaną dalej taryfą; 

2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych, z wyjątkiem kart wydawanych do rachunków w walutach wymienialnych, które są pobierane w walucie rachunku do którego wydano kartę; 
3. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę; 
4. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego; 
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; 
7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu 

zlecenia oraz poniesione przez Banki koszty kurierskie i telekomunikacyjne; 
8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP 

obowiązującego w dniu rozliczenia należnych opłat i prowizji; 
9. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku 

klienta, zgodnie z dyspozycją klienta; 
10. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 

a) w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji 
b) cyklicznie 
c) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a bankiem  

11. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 11 pkt b, pobierane są na koniec każdego miesiąca; 
12. W przypadku rachunku otwartego w danym miesiącu, pierwsza opłata za prowadzenie rachunku pobrana zostanie w miesiącu następnym (po miesiącu otwarcia); 
13. Zmiana rodzaju rachunku w ramach podmiotu następuje z początkiem nowego miesiąca (po miesiącu złożenia dyspozycji zmiany); 
14. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny rodzaj rachunku, z zastrzeżeniem: 

a) MOJE Konto 60+ przeznaczone jest dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia 
b) Konto Siema! przeznaczone jest dla klientów indywidualnych do 26 roku życia. Po ukończeniu przez właściciela konta 26 roku życia konto zostanie automatycznie przekształcone na MOJE Konto 

15. Rachunki SKO, Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych, Rad Rodziców prowadzone są w ramach rachunku MOJE Konto; 
16. Konto JUNIOR funkcjonuje w ramach rachunku prowadzonego dla rodzica/opiekuna osoby małoletniej, dostępnego poprzez bankowość internetową; 
17. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych; 
18. 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; 
19. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie banku; 
20. W umowie strony mogą inaczej określić zasady lub stawki pobieranych opłat. 

 
§2 

Przez określenia użyte w niniejszej taryfie należy rozumieć: 
1. Bank - Bank Spółdzielczy w Raciążu; 
2. 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 bankowość elektroniczną (usługa Internet Banking umożliwiająca dostęp do rachunku poprzez sieć internet) i powiadamianie SMS (usługa SMS Banking umożliwiająca 
uzyskiwanie informacji związanych z transakcjami na rachunku w formie wiadomości SMS); 

3. indywidualne dane uwierzytelniające – zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, hasło SMS, aplikacja mobilna; 
4. 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”; 
5. 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; 
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6. 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; 

7. 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; 
8. 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). 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; 

9. polecenie przelewu wewnętrznego - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego 
dostawcę; 

10. 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; 

11. polecenie zapłaty - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy; 
12. powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS; 
13. 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; 
14. SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia; 
15. 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; 
16. 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; 
17. 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; 
18. 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; 
19. wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy; 
20. 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; 
21. wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy; 
22. wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy; 
23. zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.  
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DZIAŁ I. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH 
 

Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych polskich (PLN) / walutach obcych (EUR, USD, GBP) 
 

Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

MOJE Konto 
MOJE Konto 

60+ 
Konto Siema! MOJE eKonto 

Podstawowy 
rachunek płatniczy 

Konto walutowe 

1.  Otwarcie rachunku płatniczego  jednorazowo 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 5 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN1 / 5 PLN 0 PLN 0 PLN 

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe        

 1. w Oddziałach Banku naliczana od 
wpłacanej / 

wypłacanej kwoty 

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

 
2. w wielofunkcyjnych urządzeniach 

samoobsługowych Banku 
0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

4. Polecenie przelewu wewnętrznego, 
złożone: 

za każdy przelew 

      

1. w Oddziałach Banku 1 PLN 1 PLN 1 PLN 2 PLN 0 PLN 1 PLN 

2. przez usługę bankowości elektronicznej 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

3. w wielofunkcyjnych urządzeniach 
samoobsługowych Banku 

0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

5. Polecenie przelewu na rachunki w innych 
bankach, złożone: 

       

1. w Oddziałach Banku 

za każdy przelew 

      

a) standardowy 3,50 PLN 3,50 PLN 3,50 PLN 7 PLN 3,50 PLN2 nie dotyczy 
nie dotyczy 
nie dotyczy 

b) natychmiastowy 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 

c) SORBNET 20 PLN 20 PLN 20 PLN 20 PLN 20 PLN 

2. przez usługę bankowości elektronicznej 

za każdy przelew 

      

a) standardowy 0,50 PLN 0,50 PLN 0 PLN 0 PLN 0,50 PLN2 nie dotyczy 
nie dotyczy 
nie dotyczy 

b) natychmiastowy 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 

c) SORBNET 20 PLN 20 PLN 20 PLN 20 PLN 20 PLN 
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Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

MOJE Konto 
MOJE Konto 

60+ 
Konto Siema! MOJE eKonto 

Podstawowy 
rachunek płatniczy 

Konto walutowe 

 
3. w wielofunkcyjnych urządzeniach 

samoobsługowych Banku 
       

 a) standardowy za każdy przelew 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN2 nie dotyczy 

6. Zlecenia stałe:        

 1. Ustanowienie zlecenia stałego: 

za każdą dyspozycję 

      

 a) w Oddziałach Banku 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 0 PLN nie dotyczy 

 
b) poprzez usługę bankowości 

elektronicznej 
0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN nie dotyczy 

 
2. Realizacja przelewu wewnętrznego w 

ramach zlecenia stałego, złożonego: 

za każdą realizację 

      

 a) w Oddziałach Banku 0 PLN 0 PLN 0 PLN 2 PLN 0 PLN nie dotyczy 

 
b) poprzez usługę bankowości 

elektronicznej 
0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN nie dotyczy 

 
3. Realizacja przelewu w ramach zlecenia 

stałego, złożonego: 

za każdą realizację 

      

 a) w Oddziałach Banku 2,50 PLN 2,50 PLN 2,50 PLN 7 PLN 2,50 PLN2 nie dotyczy 

 
b) poprzez usługę bankowości 

elektronicznej 
0,50 PLN 0,50 PLN 0 PLN 0 PLN 0,50 PLN2 nie dotyczy 

 
4. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia 

stałego: 

za każdą dyspozycję 

      

 a) w Oddziałach Banku 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 0 PLN nie dotyczy 

 
b) poprzez usługę bankowości 

elektronicznej 
0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN nie dotyczy 

7. Polecenie zapłaty:        

 
1. Ustanowienie zlecenia polecenia 

zapłaty/zablokowanie dla obciążeń 
za każdą dyspozycję 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 0 PLN nie dotyczy 

 
2. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku 

dłużnika 
za każdą realizację 1,50 PLN 1,50 PLN 1,50 PLN 0 PLN 0 PLN nie dotyczy 

 
3. Odwołanie polecenia lub aktualizacja 

danych polecenia zapłaty 
za każdą dyspozycję 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 0 PLN nie dotyczy 
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Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

MOJE Konto 
MOJE Konto 

60+ 
Konto Siema! MOJE eKonto 

Podstawowy 
rachunek płatniczy 

Konto walutowe 

8. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji 
o stanie rachunku 

miesięcznie 2 PLN 2 PLN 2 PLN 2 PLN 2 PLN 2 PLN 

9. Dokonanie blokady środków na rachunku 
na żądanie klienta 

za każdą dyspozycję 20 PLN 20 PLN 20 PLN 20 PLN 20 PLN 20 PLN 

10. 
Udostępnienie i użytkowanie identyfikacji 
biometrycznej do rachunku 

jednorazowo 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

11. Zmiana rachunku z indywidualnego na 
wspólne i odwrotnie 

za każdą dyspozycję 20 PLN 20 PLN 20 PLN 20 PLN 20 PLN 20 PLN 

12. Zmiana rodzaju rachunku bez zmiany 
numeru NRB 

za każdą dyspozycję 50 PLN 50 PLN 50 PLN 50 PLN 50 PLN nie dotyczy 

13. Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa: 

za każdą dyspozycję 

      

 1. dodanie pierwszego pełnomocnika, 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

 
2. dodanie kolejnego pełnomocnika, 

zmiana istniejącego pełnomocnictwa  
10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 

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

za każdą dyspozycję 25 PLN 25 PLN 25 PLN 25 PLN 25 PLN 25 PLN 

15. Realizacja dyspozycji spadkobierców 
od każdego 

spadkobiercy 
15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 15 PLN 

16. Sporządzenie i wysłanie wyciągu 
bankowego (raz w miesiącu) 

miesięcznie 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

17. Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego za każdy wyciąg 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 

18. Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych  

za każdą rozpoczętą 
stronę wydruku 

2 PLN 2 PLN 2 PLN 2 PLN 2 PLN 2 PLN 

19. Sporządzenie odpisu dokumentu 
pozostającego w archiwum banku 

za każdy dokument 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 

20. Wydanie zaświadczenia o posiadanym 
rachunku, jego obrotach i saldzie 

za każde 
zaświadczenie 

36,90 PLN  36,90 PLN 36,90 PLN 36,90 PLN 36,90 PLN  36,90 PLN  

21. Wydanie opinii na wniosek klienta o 
rachunku 

za każdą opinię 61,50 PLN 61,50 PLN 61,50 PLN 61,50 PLN 61,50 PLN 61,50 PLN 
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Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

MOJE Konto 
MOJE Konto 

60+ 
Konto Siema! MOJE eKonto 

Podstawowy 
rachunek płatniczy 

Konto walutowe 

22. Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu 
powstania niedopuszczalnego salda 
debetowego na rachunku  

za każdy monit 9,90 PLN 9,90 PLN 9,90 PLN 9,90 PLN 9,90 PLN 9,90 PLN 

 

1 dotyczy w przypadku posiadania karty debetowej do konta 
2 pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat. Każda kolejna dyspozycja zgodnie z tabelą. Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a, ust. 5 pkt 2 lit. a, ust. 5 pkt 3, ust. 6 pkt 3 

lit. a, ust. 6 pkt 3 lit. b oraz czynności, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 i 2 (dotyczy zleceń krajowych) i ust. 4 (dotyczy zleceń krajowych). 

 

Rozdział II. Elektroniczne kanały dostępu 
 

Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

MOJE Konto 
MOJE Konto 

60+ 
Konto Siema! MOJE eKonto 

Podstawowy 
Rachunek Płatniczy 

Konto walutowe 

1.  Udostępnienie usługi Internet Banking 
 (jeden dostęp) miesięcznie 0 PLN 1 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

2. Wysłanie do klienta SMS-a z kodem 
autoryzacyjnym 

za każdy wysłany 
kod 

      

1. telefony komórkowe z numerem 
kierunkowym +48 

0,10 PLN 0,10 PLN 0,10 PLN 0,10 PLN 0,10 PLN 0,10 PLN 

2. telefony komórkowe z pozostałymi 
numerami kierunkowymi 

1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN1 1 PLN 

3. Zmiana numeru telefonu, na który 
przesyłane są autoryzacyjne kody SMS 

za każdą dyspozycję 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 0 PLN 5 PLN 

4. Zablokowywanie/odblokowanie dostępu  
do usługi Internet Banking na wniosek 
klienta 

za każdą dyspozycję 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 

5. 
 

Powiadamianie SMS - usługa SMS Banking  
(jeden numer komórkowy) 

       

1. telefony komórkowe z numerem 
kierunkowym +48 

miesięcznie  2 PLN2 2 PLN2 2 PLN2 2 PLN2 2 PLN2 2 PLN2 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        

9 

 

Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

MOJE Konto 
MOJE Konto 

60+ 
Konto Siema! MOJE eKonto 

Podstawowy 
Rachunek Płatniczy 

Konto walutowe 

 2. telefony komórkowe z pozostałymi 
numerami kierunkowymi 

za każdy wysłany 
SMS 

1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 

6. Zmiana danych, rezygnacja z usługi SMS 
Banking 

za każdą dyspozycję 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 
 

1 pięć kodów autoryzacyjnych w miesiącu kalendarzowym bez opłat. Każdy następny kod autoryzacyjny zgodnie z tabelą.  
2 15 SMS informacyjnych miesięcznie w ramach opłaty, każdy następny 0,25 PLN/szt. 

Rozdział III. Debetowe karty płatnicze do rachunków w złotych polskich (PLN) / walutach obcych (EUR, USD, GBP) 

 

Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

MasterCard, Visa, 
MasterCard „młodzieżowa”, 

Visa ”młodzieżowa” 

MasterCard/Visa 
 do Podstawowego Rachunku 

Płatniczego 

MasterCard 
walutowa 

1.  Wydanie karty jednorazowo 0 PLN 0 PLN 0 EUR, 0 USD, 0 GBP 

2. Obsługa karty debetowej 

miesięcznie 

   

1. MOJE Konto 1 PLN nie dotyczy nie dotyczy 

2. MOJE Konto 60+ 1 PLN nie dotyczy nie dotyczy 

 3. Konto Siema! 0 PLN nie dotyczy nie dotyczy 

 4. MOJE eKonto 0 PLN1 /  5 PLN nie dotyczy nie dotyczy 

 5. Podstawowy Rachunek Płatniczy nie dotyczy 0 PLN nie dotyczy 

 6. Konto walutowe  nie dotyczy nie dotyczy 0 EUR, 0 USD, 0 GBP 

3. Wznowienie karty po upływie terminu 
ważności 

jednorazowo 0 PLN 0 PLN 0 EUR, 0 USD, 0 GBP 

4. Wydanie duplikatu karty za każdą kartę 25 PLN 0 PLN 5 EUR, 7 USD, 5 GBP 

5. Zmiana limitów transakcyjnych karty na 
wniosek klienta złożony w formie 
papierowej w placówce Banku 

za każdą dyspozycję 5 PLN 0 PLN 1,50 EUR, 2 USD, 1,50 GBP 
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Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

MasterCard, Visa, 
MasterCard „młodzieżowa”, 

Visa ”młodzieżowa” 

MasterCard/Visa 
 do Podstawowego Rachunku 

Płatniczego 

MasterCard 
walutowa 

6. 
 

Zmiana PIN-u do karty w bankomatach:     

1. sieci SGB 
za każdą zmianę 

5 PLN 5 PLN 1 EUR, 1 USD, 1 GBP 

2. innych sieci 8 PLN 8 PLN 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

7. Wydanie nowego PIN-u na żądanie klienta za każdą dyspozycję 10 PLN 0 PLN 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

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

za każdą przesyłkę 30 PLN 30 PLN 10 EUR, 15 USD, 10 GBP 

9. Zapytanie o saldo w bankomatach     

 
1. sieci SGB 

za każde zapytanie 
0 PLN 0 PLN 

0,25 EUR, 0,30 USD,  
0,20 GBP 

 2. innych sieci 2 PLN 2 PLN 1 EUR, 1 USD, 1 GBP 

10. Transakcje bezgotówkowe     

 1. dokonywana na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

za każdą transakcję 

0 PLN 0 PLN 0 EUR, 0 USD, 0 GBP 

 2. dokonywana poza terytorium państw 
członkowskich EOG2 

0 PLN nie dotyczy 0 EUR, 0 USD, 0 GBP 

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

0 PLN 0 PLN 0 EUR, 0 USD, 0 GBP 

11. Wypłata gotówki:     

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

za każdą wypłatę, 
naliczana od 

wypłacanej kwoty, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

0 PLN 0 PLN 0 EUR, 0 USD, 0 GBP 

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

2 PLN 0 PLN 1 EUR, 1 USD, 1 GBP 

 3. w bankomatach w kraju innych banków, 
niż wskazane w pkt 1 

3 PLN 3 PLN3 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

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

3%, min. 5 PLN 0 PLN 
3% min. odpowiednio 

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 
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Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

MasterCard, Visa, 
MasterCard „młodzieżowa”, 

Visa ”młodzieżowa” 

MasterCard/Visa 
 do Podstawowego Rachunku 

Płatniczego 

MasterCard 
walutowa 

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

za każdą wypłatę, 
naliczana od 

wypłacanej kwoty, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

3%, min. 10 PLN nie dotyczy 
3% min. odpowiednio 

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

 
6. typu cash back 1 PLN 0 PLN 

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

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

za każdą wypłatę, 
naliczana od 

wypłacanej kwoty, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

3 PLN 0 PLN 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

13. Opłata za przewalutowanie transakcji 
dokonanej w walucie innej niż waluta karty 

naliczana od kwoty 
transakcji 

Mastercard - 0 % 
Visa – 3% 

Mastercard - 0 % 
Visa – 3% 

0 % 

14. Zestawienie transakcji przesyłane do 
klienta: 

    

 1. w formie papierowej za pośrednictwem 
poczty miesięcznie 

4 PLN 4 PLN 
0,50 EUR, 0,60 USD, 

 0,40 GBP 

 2. w formie elektronicznej 0 PLN 0 PLN 0 EUR, 0 USD, 0 GBP 
 

1 dotyczy w przypadku dokonania 5 i więcej transakcji bezgotówkowych (z wyjątkiem przelewów) kartą debetową wydaną do rachunku. Transakcje uwzględniane za okres od dnia 20 poprzedniego miesiąca do dnia 19 bieżącego miesiąca. 
2 państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
3 pięć rozliczonych wypłat w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna zgodnie z tabelą. 

 

Rozdział IV. Karty kredytowe w złotych polskich (PLN) 
 

Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

MasterCard,  
Visa 

MasterCard Gold 

1.  Wydanie karty (głównej lub dodatkowej) jednorazowo 0 PLN 0 PLN 

2. Obsługa karty    

1. głównej 
rocznie 

55 PLN1 150 PLN2 

 2. dodatkowej 55 PLN1 nie dotyczy 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        

12 

 

 

Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

MasterCard,  
Visa 

MasterCard Gold 

3. Wznowienie karty po upływie terminu 
ważności 

jednorazowo 0 PLN 0 PLN 

4. Zastrzeżenie karty za każdą dyspozycję 0 PLN 0 PLN 

5. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25 PLN 25 PLN 

6. Zmiana limitu kredytowego za każdą dyspozycję 0 PLN 0 PLN 

7. Zmiana PIN-u do karty w bankomatach za każdą zmianę 4,50 PLN 4,50 PLN 

8. Wydanie nowego PIN-u na żądanie klienta za każdą dyspozycję 10 PLN 10 PLN 

9. Wypłata gotówki:    

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

za każdą wypłatę, 
naliczana od 

wypłacanej kwoty, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

3% min. 6 PLN 3% min. 6 PLN 

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

3% min. 6 PLN 3% min. 6 PLN 

 3. w bankomatach w kraju innych banków, 
niż wskazane w pkt 1 

3% min. 6 PLN 3% min. 6 PLN 

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

3% min. 6 PLN 3% min. 6 PLN 

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

3% min. 6 PLN 3% min. 6 PLN 

 6. w bankomatach za granicą (poza 
terytorium państw członkowskich EOG) 

3% min. 7 PLN 3% min. 7 PLN 

10. Minimalna kwota do zapłaty 

naliczana zgodnie z 
regulaminem 

funkcjonowania kart 
kredytowych i 

umową 

5% min. 50 PLN 5% min. 50 PLN 

11. 
Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych 

miesięcznie 0 PLN 0 PLN 

12. Przesłanie ponownego zestawienia 
transakcji na życzenie klienta 

za każdą dyspozycję 5 PLN 5 PLN 
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Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

MasterCard,  
Visa 

MasterCard Gold 

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

za każdy monit 9,90 PLN 9,90 PLN 

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

naliczana od kwoty 
transakcji, pobierana 

w dniu rozliczenia 
operacji 

Mastercard - 0 % 
Visa – 3% 

0 % 

 

1 rocznie, z góry, za każdy rok ważności karty, opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty 
2 rocznie z dołu, po każdym roku ważności karty. Opłata niepobierana w przypadku wykonania w ciągu roku transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 24 tys. PLN 

 

Rozdział V. Płatności mobilne BLIK 
 

Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania Wysokość prowizji / opłaty 

1.  Aktywacja BLIK jednorazowo 0 PLN 

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0 PLN 

3. Opłata za wypłatę gotówki   

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

za każdą wypłatę 

0 PLN 

 2. w bankomatach innych, niż wskazane w 
pkt 1 

0 PLN 

 3. w bankomatach za granicą nie dotyczy 

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash 
back  

za każdą wypłatę 0 PLN 

5. Krajowa transakcja płatnicza za każdą transakcję 0 PLN 

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każdą dyspozycję 0 PLN 
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Rozdział VI. Płatności w obrocie dewizowym 
 

Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

Oddział Banku Bankowość elektroniczna 

1.  Polecenie przelewu w walucie obcej1 

(SWIFT pomiędzy rachunkami płatniczymi 
w kraju w walucie innej niż złoty i euro) - 
tryb normalny 

   

 1. na rachunki bankowe klientów SGB    

 przekazy do równowartości 5.000 euro 

za każdy przelew 

0 PLN 0 PLN 

 przekazy przekraczające równowartość 
5.000 euro 

0 PLN 0 PLN 

 2. na rzecz klientów posiadających 
rachunki w innym banku niż w pkt 1 

   

  przekazy do równowartości 5.000 euro  40 PLN 40 PLN 

 
 przekazy przekraczające równowartość 

5.000 euro 
 75 PLN 75 PLN 

2. Polecenie przelewu w walucie EURO w 
kraju1  - tryb normalny (SWIFT) 

   

 1. na rachunki bankowe klientów SGB 

za każdy przelew 

  

  przekazy do równowartości 5.000 euro 0 PLN 0 PLN 

 
 przekazy przekraczające równowartość 

5.000 euro 
0 PLN 0 PLN 

 2. na rzecz klientów posiadających 
rachunki w innym banku niż w pkt 1 

  

  przekazy do równowartości 5.000 euro 40 PLN 40 PLN 

  przekazy przekraczające równowartość 
5.000 euro 

75 PLN 75 PLN 
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Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

Oddział Banku Bankowość elektroniczna 

3. Polecenie przelewu za granicę w walucie 
obcej i PLN (SWIFT) - tryb normalny 

   

 1. przekazy do równowartości 5.000 euro 

za każdy przelew 

40 PLN 40 PLN 

 2. przekazy przekraczające równowartość 
5.000 euro 

75 PLN 75 PLN 

4. Polecenie przelewu SEPA1 - tryb normalny    

 1. na rachunki bankowe klientów  SGB 

za każdy przelew 

0 PLN 0 PLN 

 2. na rzecz klientów posiadających 
rachunki w innym banku, niż w pkt 1 

15 PLN 0,50 PLN 

5. Polecenie przelewu w trybie pilnym - 
dodatkowa opłata do ust. 1, 2 i 32 

   

 1. na rachunki bankowe klientów  SGB 

za każdy przelew 

0 PLN 0 PLN 

 2. na rzecz klientów posiadających 
rachunki w innym banku, niż w pkt 1 

100 PLN 100 PLN 

6. Przelew pilny w walucie EURO do banków – 
uczestników systemu Target2 

   

 1. na rachunki bankowe klientów SGB 

za każdy przelew 

0 PLN 0 PLN 

 2. na rzecz klientów posiadających 
rachunki w innym banku, niż w pkt 1 

60 PLN 40 PLN 

7. Zwrot niepodjętej kwoty polecenia 
wypłaty3 

za każdy zwrot 100 PLN4 100 PLN4 
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Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

Oddział Banku Bankowość elektroniczna 

8. Czynności niestandardowe, zwroty zleceń 
reklamowanych (odwołanie polecenia 
przelewu, wyjaśnianie niezgodności 
powstałych w toku realizacji płatności w 
obrocie dewizowym, poszukiwanie 
płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany 
szczegółów płatności, zmiany danych 
nadawcy odbiorcy płatności lub innych 
danych zlecenia itp.) 

za każdą czynność 
reklamowaną 

100 PLN  
plus koszty banków 

 pośredniczących 

100 PLN  
plus koszty banków 

pośredniczących 

9. Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów 
pobieranych przez banki pośredniczące w 
wykonywaniu przelewów z opcją OUR4 

za każdy przelew 80 PLN 80 PLN 

10. Zryczałtowana opłata z tytułu 
niewłaściwego sformatowania danych 
przelewu (Non STP) 4 - opłata pobierana w 
przypadku podania niepoprawnego IBAN 
do kraju EOG 

za każdy przelew 40 PLN 40 PLN 

 

1 W przypadku Podstawowego Rachunku Płatniczego do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 (dotyczy zleceń krajowych) i ust. 4 (dotyczy zleceń krajowych) oraz czynności, o których mowa w 
Rozdziale I ust. 5 pkt 1 lit. a, ust. 5 pkt 2 lit. a, ust. 5 pkt 3, ust. 6 pkt 3 lit. a, ust. 6 pkt 3 lit. b. 
2Polecenie przelewu może być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez SGB-Bank S.A. wolnych środków na rachunkach nostro. 
3 Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu określonego ust. 8 
4 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 
 

 

Rozdział VII. Obsługa rachunków oszczędnościowych w złotych polskich (PLN) 
 

Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

Konto Swobodne 

1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego jednorazowo 0 PLN 

2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowego miesięcznie 0 PLN 
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Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

Konto Swobodne 

3. Wpłata środków na rachunek 
naliczana od 

wpłacanej kwoty 
0 PLN 

4. 
Wypłata środków z rachunku wykonywana 
w formie: 

 
pierwsza w miesiącu 

rozliczeniowym1 

każda kolejna w miesiącu 
rozliczeniowym 

 1. wypłaty gotówki 
naliczana od 

wypłacanej kwoty 
0 PLN 9,99 PLN 

 
2. przelewu na rachunki prowadzone 

przez Bank, złożona: 
   

 a) w Oddziałach Banku 

za każdy przelew 

0 PLN 4,99 PLN 

 
b) poprzez usługę bankowości 

elektronicznej 
0 PLN 4,99 PLN 

 
3. przelewu na rachunki prowadzone 

przez inne banki, złożona: 
   

 a) w Oddziałach Banku    

  standardowy 

za każdy przelew 

0 PLN 6,99 PLN 

   natychmiastowy 0 PLN 10 PLN 

  SORBNET 0 PLN 20 PLN 

 
b) poprzez usługę bankowości 

elektronicznej 
   

  standardowy 

za każdy przelew 

0 PLN 6,99 PLN 

   natychmiastowy 0 PLN 7,50 PLN 

  SORBNET 0 PLN 20 PLN 

 
4. zlecenia stałego na rachunki 

prowadzone przez Bank, złożona: 
   

 a) w Oddziałach Banku 

za każdą realizację 

0 PLN 4,99 PLN 

 
b) poprzez usługę bankowości 

elektronicznej 
0 PLN 4,99 PLN 
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Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

Konto Swobodne 

 
5. zlecenia stałego na rachunki 

prowadzone przez inne banki, złożona: 
   

 a) w Oddziałach Banku 

za każdą realizację 

0 PLN 6,99 PLN 

 
b) poprzez usługę bankowości 

elektronicznej 
0 PLN 6,99 PLN 

5. Zmiana rachunku z indywidualnego na 
wspólne i odwrotnie 

za każdą dyspozycję 20 PLN 

6. Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa:   

 1. dodanie pierwszego pełnomocnika 

za każdą dyspozycję 

0 PLN 

 
2. dodanie kolejnego pełnomocnika, 

zmiana istniejącego pełnomocnictwa  
10 PLN 

7. Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza w 
sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 
śmierci. 

za każdą dyspozycję 25 PLN 

8. Realizacja dyspozycji spadkobierców 
od każdego 

spadkobiercy 
15 PLN 

9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu 
bankowego (raz w miesiącu) 

miesięcznie 0 PLN 

10. Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego za każdą dyspozycję 10 PLN 

11. Wydruk historii operacji na rachunku  
za każdą rozpoczętą 

stronę wydruku 
2 PLN 

12. Sporządzenie odpisu dokumentu 
pozostającego w archiwum banku 

za każdy dokument 5 PLN 

13. Wydanie zaświadczenia o posiadanym 
rachunku, jego obrotach i saldzie 

za każde 
zaświadczenie 

36,90 PLN 

14. Dokonanie blokady środków na rachunku 
na żądanie klienta 

za każdą dyspozycję 20 PLN 

15. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji 
o stanie rachunku  

miesięcznie 2 PLN 
 

1 tylko jedna transakcja przelew/wypłata jest bezpłatna, niezależnie od formy wykonania (wypłata gotówkowa lub polecenie przelewu) oraz miejsca złożenia  
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Rozdział VIII. Elektroniczne kanały dostępu do rachunków oszczędnościowych w złotych polskich (PLN) 

 

Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania Wysokość prowizji / opłaty 

1.  Udostępnienie usługi Internet Banking miesięcznie 0 PLN 

2. Wysłanie do klienta SMS-a z kodem 
autoryzacyjnym: 

  

 
1. telefony komórkowe z numerem 

kierunkowym +48 za każdy wysłany 
kod 

0,10 PLN 

 
2. telefony komórkowe z pozostałymi 

numerami kierunkowymi 
1 PLN 

3. Zmiana numeru telefonu, na który 
przesyłane są autoryzacyjne kody SMS 

za każdą dyspozycję 5 PLN 

4. Zablokowywanie/odblokowanie dostępu  
do usługi Internet Banking na wniosek 
klienta 

za każdą dyspozycję 5 PLN 

5. Powiadamianie SMS  - usługa SMS Banking 
(jeden numer komórkowy)   

  

 1. telefony komórkowe z numerem 
kierunkowym +48 

miesięcznie 2 PLN1 

 2. telefony komórkowe z pozostałymi 
numerami kierunkowymi 

za każdy wysłany 
SMS 

1 PLN 

6. Zmiana danych, rezygnacja z usługi SMS 
Banking 

za każdą dyspozycję 5 PLN 
 

 1 15 szt. SMS informacyjnych miesięcznie w ramach opłaty, każdy następny 0,25 PLN / szt. 
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Rozdział IX. Obsługa oszczędnościowych Indywidualnych Kont Emerytalnych w złotych polskich (PLN) 

 

Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

MOJE IKE 

1.  Otwarcie rachunku IKE jednorazowo 0 PLN 

2. Prowadzenie rachunku IKE miesięcznie 0 PLN 

3. Wpłata na rachunek za każdą dyspozycję 0 PLN 

4. Wypłata transferowa lub zwrot przed 
upływem 12 miesięcy od daty zawarcia 
umowy 

za każdą dyspozycję 200 PLN 

5. Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza w 
sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 
śmierci 

za każdą dyspozycję 25 PLN 

6. Realizacja dyspozycji spadkobierców 
od każdego 

spadkobiercy 
15 PLN 

7. Sporządzenie i wysłanie wyciągu 
bankowego (raz w miesiącu) 

miesięcznie 0 PLN 

8. Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego za każdy wyciąg 10 PLN 

9. Wydruk historii operacji na rachunku 
za każdą rozpoczętą 

stronę wydruku 
2 PLN 

10. Sporządzenie odpisu dokumentu 
pozostającego w archiwum banku 

za każdy dokument 5 PLN 

11. Wydanie zaświadczenia o posiadanym 
rachunku, jego obrotach i saldzie 

za każdy dokument 36,90 PLN 
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Rozdział X. Obsługa rachunków lokat oszczędnościowych w złotych polskich (PLN) 
 

Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania Wysokość prowizji / opłaty 

1.  Otwarcie rachunku lokaty 
oszczędnościowej 

jednorazowo 0 PLN 

2. Prowadzenie rachunku lokaty 
oszczędnościowej  

miesięcznie 0 PLN 

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe za każdą dyspozycję 0 PLN 

4. Za przelewy na rachunki bankowe zgodne z 
dyspozycją zawartą w „Potwierdzeniu  
wniesienia wpłaty na lokatę” 

za każdy przelew 0 PLN 

5. Zmiana rachunku z indywidualnego na 
wspólne i odwrotnie 

za każdą dyspozycję 20 PLN 

6. Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa:   

 1. dodanie pierwszego pełnomocnika 

za każdą dyspozycję 

0 PLN 

 
2. dodanie kolejnego pełnomocnika, 

zmiana istniejącego pełnomocnictwa  
10 PLN 

7. Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza w 
sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 
śmierci 

za każdą dyspozycję 25 PLN 

8. Realizacja dyspozycji spadkobierców 
od każdego 

spadkobiercy 
15 PLN 

9. Wydanie zaświadczenia o posiadanym 
rachunku i jego saldzie 

za każde 
zaświadczenie 

36,90 PLN 

10. Dokonanie blokady środków na rachunku 
na żądanie klienta 

za każdą dyspozycję 20 PLN 

11. Przelew praw (cesja) za każdą dyspozycję 50 PLN 

12. Wydruk operacji na rachunku  
za każdą rozpoczętą 

stronę wydruku 
2 PLN 
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Rozdział XI. Kredyty i pożyczki w złotych polskich (PLN) 
 

Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania Wysokość prowizji / opłaty 

1.  
Prowizja przygotowawcza od kwoty 
wnioskowanego kredytu 

  

 
1. kredyt „MOJA Linia kredytowa”         

(kredyt w rachunku płatniczym) 
 1%, nie więcej niż 100 PLN 

 2. kredyt „MOJA Gotówka”  1%, nie więcej niż 100 PLN 

 3. kredyt „MOJE Auto”  1%, nie więcej niż 100 PLN 

 4. kredyt „MÓJ Własny Kąt” jednorazowo  

  do 100 tys. kwoty wnioskowanej 

 

1%, nie więcej niż 100 PLN 

 
 od 100 tys. do 300 tys. kwoty 

wnioskowanej 
1%, nie więcej niż 150 PLN 

  powyżej 300 tys. kwoty wnioskowanej 1%, nie więcej niż 200 PLN 

 5. kredyt „MOJA Pożyczka Hipoteczna”  1%, nie więcej niż 100 PLN 

2. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu:   

 1. kredyt „MOJA Linia kredytowa” 
 (kredyt w rachunku płatniczym) 

 2,25% 

 2. kredyt „MOJA Gotówka”   

 a) na okres do 12 miesięcy 
jednorazowo w 

momencie wypłaty 
kredytu 

2,25% 

 b) na okres powyżej 12 miesięcy 2,75% 

 3. kredyt „MOJE Auto” 2,25% 

 4. kredyt „MÓJ Własny Kąt”   

 a) na okres do 10 lat  1,25% 

 b) na okres powyżej 10 lat  1,45% 

 5. kredyt  „MOJA Pożyczka Hipoteczna”  2,25% 
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Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania Wysokość prowizji / opłaty 

 6. kredyt „Kredyt EKO” jednorazowo w 
momencie wypłaty 

kredytu 

 

 a) stała stopa procentowa 0% 

 b) zmienna stopa procentowa 0,50% 

3. Prowizja od zmiany na wniosek klienta 
warunków umowy kredytu: 

  

 1. wydłużenie terminu spłaty kredytu 

za każdą zmianę 

1,50% kwoty kredytu objętej zmianą 
min. 30 PLN – max. 200 PLN 

 2. w pozostałych przypadkach 
1% kwoty udzielonego kredytu 

min. 50 PLN – max. 300 PLN 

4. Wydanie opinii bankowej na wniosek 
klienta 

za każdą opinię 123 PLN 

5. Wydanie zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia z tytułów bankowych i innych 
tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie 
figuruje w Banku jako dłużnik 

za każde 
zaświadczenie 

123 PLN 

6. Wydanie duplikatu umowy 
kredytowej/pożyczki 

za każdy duplikat 20 PLN 

7. Sporządzenie wniosku o wykreślenie  
hipoteki, wykreślenie zastawu 

za każdy wniosek 30 PLN 

8. Sporządzenie umowy zastawu, cesji z praw 
oraz umowy przewłaszczenia i 
zabezpieczenia  hipotecznego 

za każdą umowę 30 PLN 

9. Wysłanie wezwania do zapłaty zaległych 
odsetek lub rat kredytu/pożyczki  

za każde wezwanie 9,90 PLN 

10. Wysłanie upomnienia/monitu za każdy monit 9,90 PLN 

11. Rozpatrzenie wniosku o częściowym 
zwolnieniu nieruchomości spod 
zabezpieczenia 

za każdy wniosek 100 PLN 
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DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE ZA POZOSTAŁE CZYNNOŚCI BANKOWE 
 

Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania Wysokość prowizji / opłaty 

1.  Wpłaty gotówkowe   

 1. na rachunki bankowe prowadzone 
przez bank w formie zapłaty za faktury, 
usługi 

za każdą wpłatę 

0 PLN 

 2. na rzecz US 7,50 PLN 

 3. na rzecz ZUS 7,50 PLN 

 4. na rachunki bankowe prowadzone 
przez inne banki 

 

 a) przelew standardowy  

  do 1.000 PLN 5 PLN 

 
  powyżej 1.000 PLN 

0,50 % wpłacanej kwoty,  
max. 100 PLN 

 
b) przelew natychmiastowy 

0,50 % wpłacanej kwoty, 
 min. 10 PLN - max. 100 PLN 

 c) przelew SORBNET 
0,50 % wpłacanej kwoty, 

 min. 20 PLN - max. 100 PLN 

2. Wymiana krajowych znaków pieniężnych, 
wymagających liczenia, sortowania lub 
paczkowania 

jednorazowo 
0,50 %  

wymienianej kwoty 

3. Zastrzeżenie/Odwołanie zastrzeżenia:   

 1. dokumentu tożsamości osoby 
korzystającej z usług z oferty banku 

za każdą dyspozycję 

0 PLN 

 2. dokumentu tożsamości osoby innej, niż 
wskazana w pkt 1 

10 PLN 
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Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania Wysokość prowizji / opłaty 

4. Opłata za informację zbiorczą 
udostępnioną osobie fizycznej będącej 
posiadaczem rachunku oraz osobom, które 
uzyskały tytuł prawny do spadku po 
posiadaczu rachunku, w tym nabywców 
spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c. 

za każdą informację 24,60 PLN 

5 Czynności związane z zwrotem / 
anulowaniem / poszukiwaniem / 
prześledzeniem transakcji płatniczej na 
życzenie Klient 

za każdą dyspozycję 30 PLN 

6. Pozostałe czynności bankowe nie 
wymienione w niniejszej Taryfie  

za każdą czynność 100 PLN 

 

DZIAŁ III. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE OD PRODUKTÓW WYCOFANYCH W OFERTY BANKU 

Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych polskich (PLN) 
 

Lp. Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

MOJE Konto mini1 MOJE Konto max 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego  miesięcznie 0 PLN 10 PLN 

2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe:    

 1. w Oddziałach Banku naliczana od 
wpłacanej / 

wypłacanej kwoty 

0 PLN 0 PLN 

 
2. w wielofunkcyjnych urządzeniach 

samoobsługowych Banku 
0 PLN 0 PLN 

3. Polecenie przelewu wewnętrznego, 
złożonego: 

   

 1. w Oddziałach Banku  1 PLN 0 PLN 

 
2. poprzez usługę bankowości 

elektronicznej 
za każdy przelew 0 PLN 0 PLN 

 
3. w wielofunkcyjnych urządzeniach 

samoobsługowych Banku 
 0 PLN 0 PLN 
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Lp. Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

MOJE Konto mini1 MOJE Konto max 

4. Polecenie przelewu, złożone:    

 1. w Oddziałach Banku      

 a) standardowy  3,50 PLN 2 PLN 

 b) natychmiastowy  10 PLN 10 PLN 

 c) SORBNET  20 PLN 20 PLN 

 
2. poprzez usługę bankowości 

elektronicznej 
za każdy przelew   

 a) standardowy  0,50 PLN 0 PLN 

 b) natychmiastowy  5 PLN 5 PLN 

 c) SORBNET  20 PLN 20 PLN 

 
3. w wielofunkcyjnych urządzeniach 

samoobsługowych Banku (przelew 
standardowy) 

 1 PLN 1 PLN 

5. Zlecenie stałe    

 1. ustanowienie zlecenia stałego:    

 a) w Oddziałach Banku za każdą dyspozycję 10 PLN 5 PLN 

 
b) poprzez usługę bankowości 

elektronicznej 
 0 PLN 0 PLN 

 
2. realizacja przelewu wewnętrznego w 

ramach zlecenia stałego, złożonego: 
   

 a) w Oddziałach Banku za każdą realizację 0 PLN 0 PLN 

 
b) poprzez usługę bankowości 

elektronicznej 
 0 PLN 0 PLN 

 
3. realizacja przelewu w ramach zlecenia 

stałego, złożonego: 
   

 a) w Oddziałach Banku za każdą realizację 2,50 PLN 1,50 PLN 

 
b) poprzez usługę bankowości 

elektronicznej 
 0,50 PLN 0 PLN 

 
4. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia 

stałego 
   

 a) w Oddziałach Banku za każdą dyspozycję 5 PLN 5 PLN 
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Lp. Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

MOJE Konto mini1 MOJE Konto max 

 
b) poprzez usługę bankowości 

elektronicznej 
za każdą dyspozycję 0 PLN 0 PLN 

6. Polecenie zapłaty    

 
1. ustanowienie zlecenia polecenia 

zapłaty / złożenie sprzeciwu 
za każdą dyspozycję 5 PLN 5 PLN 

 
2. realizacja polecenia zapłaty z rachunku 

dłużnika 
za każdą realizację 1,50 PLN 0 PLN 

 
3. odwołanie polecenia lub aktualizacja 

danych polecenia zapłaty 
za każdą dyspozycję 5 PLN 5 PLN 

7. Uzyskanie na hasło telefonicznej 
informacji o stanie rachunku 

miesięcznie 2 PLN 0 PLN 

8. Dokonanie blokady środków na rachunku 
na żądanie klienta 

za każdą dyspozycję 20 PLN 20 PLN 

9. Udostępnienie i użytkowanie 
identyfikacji biometrycznej do rachunku 

jednorazowo 0 PLN 0 PLN 

10. Zmiana rachunku z indywidualnego na 
wspólne i odwrotnie 

za każdą dyspozycję 20 PLN 20 PLN 

11. Zmiana rodzaju rachunku bez zmiany 
numeru NRB 

za każdą dyspozycję 50 PLN 50 PLN 

12. Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa: 

za każdą dyspozycję 

  

 1. dodanie pierwszego pełnomocnika, 0 PLN 0 PLN 

 
2. dodanie kolejnego pełnomocnika, 

zmiana istniejącego pełnomocnictwa  
10 PLN 10 PLN 

13. Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza 
w sprawie przeznaczenia wkładu na 
wypadek śmierci. 

za każdą dyspozycję 25 PLN 25 PLN 

14. Realizacja dyspozycji spadkobierców 
od każdego 

spadkobiercy 
15 PLN 15 PLN 

15. Sporządzenie i wysłanie wyciągu 
bankowego (raz w miesiącu) 

miesięcznie 0 PLN 0 PLN 

16. Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego za każdą dyspozycję 10 PLN 10 PLN 

17. 
Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych  

za każdą rozpoczętą 
stronę wydruku 

2 PLN 2 PLN 

18. Sporządzenie odpisu dokumentu za każdy dokument 5 PLN 5 PLN 
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pozostającego w archiwum banku 
 

Lp. Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

MOJE Konto mini1 MOJE Konto max 

19. Wydanie zaświadczenia o posiadanym 
rachunku, jego obrotach i saldzie 

za każde 
zaświadczenie 

36,90 PLN 36,90 PLN 

20. Wydanie opinii na wniosek klienta o 
rachunku 

za każdą opinię 61,50 PLN 61,50 PLN 

21. Sporządzenie i wysłanie monitu z 
powodu powstania niedopuszczalnego 
salda debetowego na rachunku  

za każdy monit 9,90 PLN 9,90 PLN 

 

1 Po ukończeniu przez właściciela konta 26 roku życia konto zostanie automatycznie przekształcone na MOJE Konto 

Rozdział II. Bankowość elektroniczna 
 

Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

MOJE Konto mini MOJE Konto max 

1.  Udostępnienie usługi Internet Banking 
 (jeden dostęp)  1 PLN 0 PLN 

2. Wysłanie do klienta SMS-a z kodem 
autoryzacyjnym 

za każdy wysłany 
kod 

  

1. telefony komórkowe z numerem 
kierunkowym +48 

0,10 PLN 0,10 PLN 

2. telefony komórkowe z pozostałymi 
numerami kierunkowymi 

1 PLN 1 PLN 

3. Zmiana numeru telefonu, na który 
przesłane są autoryzacyjne kody SMS 

za każdą dyspozycję 5 PLN 5 PLN 

4. 
Zablokowywanie/odblokowanie kanału 
dostępu na wniosek klienta 

za każdą dyspozycję 5 PLN 5 PLN 
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Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania 

Wysokość prowizji / opłaty 

MOJE Konto mini MOJE Konto max 

5. 
 

Powiadamianie SMS - usługa SMS Banking  
(jeden numer komórkowy) 

   

1. telefony komórkowe z numerem 
kierunkowym +48 

miesięcznie 2 PLN1 2 PLN1 

2. telefony komórkowe z pozostałymi 
numerami kierunkowymi 

za każdy wysłany 
SMS 

1 PLN 1 PLN 

6. Zmiana danych, rezygnacja z usługi SMS 
Banking 

za każdą dyspozycję 5 PLN 5 PLN 
 

1 15 SMS informacyjnych miesięcznie w ramach opłaty, każdy następny 0,25 PLN/szt. 

Rozdział III. Rachunki oszczędnościowe a`vista w złotych polskich (PLN) 
 

Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania Wysokość prowizji / opłaty 

1.  Otwarcie rachunku jednorazowo 0 PLN 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 PLN 

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 
za każdą dyspozycję  

wpłaty / wypłaty 
0 PLN 

4. 
Za przelewy na rachunki bankowe złożone 
w Oddziałach Banku: 

  

 1. prowadzone przez Bank 
za każdy przelew 

1 PLN 

 2. prowadzone przez inne banki 3,50 PLN 

5. Przekształcenie konta osobistego 
indywidualnego na wspólne i odwrotnie. 

za każdą dyspozycję  20 PLN 

6. Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa:   

 1. dodanie pierwszego pełnomocnika za każdą dyspozycję  0 PLN 
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Lp.  Tytuł prowizji / opłaty Tryb pobrania Wysokość prowizji / opłaty 

 2. dodanie kolejnego pełnomocnika, 
zmiana istniejącego pełnomocnictwa  

za każdą dyspozycję 10 PLN 

7. Wydanie, wymiana książeczki 
oszczędnościowej 

za każdą książeczkę 20 PLN 

8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki za każdą książeczkę 20 PLN 

9. Wykonanie zastrzeżenia książeczki za każdą książeczkę 20 PLN 

10. Umorzenie utraconej książeczki za każdą książeczkę 10 PLN 

11. Przelew praw (cesja książeczki) za każdą dyspozycję 50 PLN 

12. Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza w 
sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 
śmierci. 

za każdą dyspozycję 25 PLN 

13. Realizacja dyspozycji spadkobierców 
od każdego 

spadkobiercy 
15 PLN 

14. Wydruk operacji na rachunku  
za każdą rozpoczętą 

stronę wydruku 
2 PLN 

15. Sporządzenie odpisu dokumentu 
pozostającego w archiwum banku 

za każdą dyspozycję 5 PLN 

16. Wydanie zaświadczenia o posiadanym 
rachunku, jego obrotach i saldzie 

za każdą dyspozycję 36,90 PLN 

17. Dokonanie blokady środków na rachunku 
na żądanie klienta 

za każdą dyspozycję 20 PLN 

18. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji 
o stanie rachunku 

miesięcznie 2 PLN 

 

 


