
Załącznik nr 1

do Uchwały Zarządu nr 99/2019

z dnia  02.12.2019 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - SGB-BANKU S.A. ODDZIAŁ W PRZEMKOWIE

DLA PODMIOTÓW INDYWDUALNYCH

Obowiązuje od dnia 15.12.2019 r.



POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają, co następuje:

2) Zarząd - Zarząd Banku Spółdzielczego w Przemkowie

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

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

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

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,

2) cyklicznie,

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

10. Bank nie pobiera opłat za:

1) Otwacie i prowadzennie rachunków lokata terminowych

2) wpłaty  na  rachunki lokat terinowych

3) wpłaty na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS w Przemkowie

11. Bank nie pobiera opłat za przygotowanie, sporządzanie i przekazanie informacji, stanowiących tajemnicę bankową na żądanie:

1) sądu lub prokuratora w związku z toczącą się sprawą karną lub karno-skarbową, przeciwko osobie fizycznej beącą stroną umowy

3) osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz inspetora nadzoru bankowego

14. Zarząd Banku może zwolnić Pracownika Banku, z prowizji i opłat związanych z obsługą produktów, w związku z testowaniem i sprawdzaniem prawidłowości działania systemu informatycznego.

16. Prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku anulowania transakcji, nie z winy BS w Przemkowie.

20. W związku z wejściem w życie z dniem 15 grudnia 2019 r. Rozporządzenia nr 2019/518 Parlamentu Europejskiego dotyczącego opłat za płatności transgraniczne w euro zmianie uległy opłaty za wypłaty 

gotówki w bankomatach w krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii (kraje EOG) oraz bankomatach obcych w kraju. Zmiany wysokości stawek za wypłaty gotówki w tzw. w 

bankomatach obcych w kraju przy kartach debetowych i przedpłaconych wynika z podwyższenia wysokości kosztów operacji i usług ponoszonych przez Bank związanych z obsługą produktu lub usługi, której 

dotyczy podwyższona opłata lub prowizja, wzrost wysokości tych kosztów może spowodować wzrost wysokości opłat i prowizji proporcjonalnie do wzrostu ww. kosztów.

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

klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.

1. Bank Spółdzielczy w Przemkowie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych zgodnie  z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone 

w walucie krajowej ".  

1) BS w Przemkowie - Bank Spółdzielczy w Przemkowie i jego jednostki organizacyjne

4) Taryfa - Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Przemkowie dla klientów indywidualnych

3. Prowizje i opłaty ustalane i pobierane są w złotych.

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

17. W przypadku gdy Taryfa określa dolne i górne granice prowizji i opłat w odniesieniu do kredytów, Zarząd  może  indywidualnie  ustalić  wysokości stawki w podanych granicach z uwzględnieniem stopnia 

ryzyka.

19. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt 

pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu.

18. BS w Przemkowie zobowiązany jest umieścić, w miejscu wykonywania czynności bankowych w sposób ogólnie dostepny, stawki prowizji i wysokości opłat za czynności, wykonywane przez bank na rzecz 

klientów.

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

12. W przypadku rachunku otwartego w po 15 dniu miesiącą, pierwsza opłata za prowadzenie rachunku pobrana zostanie w miesiącu następnym (po miesiącu otwarcia) i za ten następny miesiąc.

15. Uchwałą Zarządu, wprowadzającą okresową promocję na poszczególne produkty, można podjąc decyzję o całkowitym, okresowym zwolnieniu od pobrania prowizji lub opłat przewidzianych w Taryfie.

9. Niezależnie od prowizji i opłat przewidzianych w Taryfie Bank może pobierać opłaty pocztowe według aktualnie obowiązujących stawek oraz ryczałtowane opłaty telekomunikacyjne, a także 

zryczałtowaneopłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez banki pośredniczące.

2) prokuratora w sprawach dotyczacych wykorzystania działalności banków do celów mających związek z przestęstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 

88, poz. 553 z poźniejszymi zmianami

13. Decyzją Zarządu lub Członka Zarządu można w indywidualnych przypadkach na wniosek klienta, podjąć decyzję o okresowym obniżeniu lub zwolnieniu od pobierania prowizji i/lub opłat przewidzianych w 

Taryfie pod warunkiem uzasadnienia konkurencyjnego i ekonomicznego oraz gdy czynności bankowe dotyczą działalności charytatywnej lub użytku publicznego.



1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:

1) otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2)

prowadzenie rachunku 

miesięcznie 6,00 zł 25,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

bez opłat przez okres 

12 miesięcy, 

następnie 4,00 zł.

10,00 zł 15,00 zł 1,00 zł 0,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówkach BS Przemków, bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach BS Przemków bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4. Realizacja przelewów: za każdy

przelew

a) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w BS Przemków bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Przemków

3,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 3,00 zł

5 transakcji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat 

każda kolejna 3,00 zł.*

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Przemków "Elixir Ekspress" 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu "eBankNet"

- na rachunki prowadzone w BS Przemków bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Przemków

1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł

5 transakcji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat 

każda kolejna 1,00 zł.*

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Przemków za pomocą systemu BluCash 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

c) realizowanych za pomocą systemu SORBNET (usługa nie dostępna dla banków zrzeszonych w SGB)
25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

5. Realizcja zleceń stałych:

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy

- na rachunki prowadzone w BS Przemków

przelew 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł

5 transakcji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat 

każda kolejna 1,00 zł.*

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Przemków

3,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 3,00 zł

5 transakcji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat 

każda kolejna 3,00 zł.*

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu "eBankNet": za każdy

- na rachunki prowadzone w BS Przemków

przelew 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł

5 transakcji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat 

każda kolejna 1,00 zł.*

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Przemków

1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł

5 transakcji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat 

każda kolejna 1,00 zł.*

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą

a) złożona w formie papierowej dyspozycję 3,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu  "eBankNet" bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4) odwołanie zlecenia stałego: (nie dotyczy zleceń terminowych, które wygasły z dniem określonym w zleceniu) za każdą

a) złożone w formie papierowej dyspozycję 3,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu "eBankNet" bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

6. Polecenie zapłaty: za każdą

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2)

realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika

2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

5 transakcji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat 

każda kolejna 2,00 zł.*

3) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 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
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7. Elektroniczne kanały dostępu "eBankNet"

1) Udostępnienie usługi  - nadanie identyfikatora za każdy 10,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

2) Miesięczny abonament za udostęnienie usługi identyfikator 5,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł

0,00 zł. za 

pierwszy; 5,00 

zł. za każdy 

kolejny

0,00 zł 0,00 zł 5,00 zł

3) Blokada identyfikatora (dostępu do rachunku) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

4) Wydanie nowego identyfikatora 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

5) Zmiana w karcie uprawnień 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

6) Hasła SMS

- udostępnienie możliwości autoryzacji transakcji hasłem SMS bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

- wysłanie hasła SMS na żądanie Klienta za SMS 0,20 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł

8. Przesłanie informacji o stanie środków na rachunku – SMS (za każdy rachunek)

1) na pierwszy numer telefonu 4,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 4,00 zł

2) na każdy kolejny numer telefonu 4,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 4,00 zł

9. Za zmianę numeru telefonu wykorzystywanego w usłudze SMS za każdą zmianę 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

10.

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem po otwarciu 

rachunku (odwołanie pełnomocnika i powołanie w jego miejsce nowego traktowane jest jako jedna 

czynność)

 za każdą 

czynność
5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

11.

Zmiana pakietu (przekfalifikowanie) rachunku roszczędnościowo-rozliczeniowego na wniosek 

klienta

Uwaga: opłaty nie pobiera się od posiadaczy konta młodzieżowe 18,26,30 gdy zgodnie z umową 

przechodzi na inny pakiet młodzieżowy lub Standard o ile klient nie zaklearuje przystąpienia do 

innego pakietu

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

* 5 pierwszych transakcji płatniczych w miesiącu kalnedarzowym łacznie (bez względu na rodzaj)

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:

1) otwarcie rachunku bez opłat bez opłat

2) prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat 5,00 zł

* opłatę pobiera się do wysokości środków na rachunku

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówkach BS Przemków, bez opłat bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe i transakcje bezgotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach BS 

Przemków oraz zleceń stałych, także za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 

"eBankNet"

za każdą 

transakcje

a) wypłata gotówkowa lub transakcja bezgotówkowa - pierwsza w miesiącu bez opłat bez opłat

b) wypłata gotówkowa lub transakcja bezgotówkowa - każdy kolejna w miesiącu 20,00 zł 25,00 zł

c) realizowane za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu "eBankNet" za pomocą systemu 

BluCash - dodatkowa opłata za każdą transakcję
5,00 zł 5,00 zł

c) realizowanych za pomocą systemu SORBNET - dodatkowa opata za każdą transakcję (usługa nie 

dostępna dla banków zrzeszonych w SGB)
25,00 zł 25,00 zł

4. 
Wypłata gotówkowa w placówkach BS Przemków powyżej 20 tys. zł. - dodatkowa opłata za 

każdą transakcję
% od kwoty 0,10% 0,10%

5. Elektroniczne kanały dostępu "eBankNet"

1) Udostępnienie usługi  - nadanie identyfikatora za każdy 10,00 zł 10,00 zł

2) Miesięczny abonament za udostęnienie usługi identyfikator 5,00 zł 5,00 zł

3) Blokada identyfikatora (dostępu do rachunku) 5,00 zł 5,00 zł

4) Wydanie nowego identyfikatora 10,00 zł 10,00 zł

5) Zmiana w karcie uprawnień 10,00 zł 10,00 zł

6) Hasła SMS*

- udostępnienie możliwości autoryzacji transakcji hasłem SMS bez opłat bez opłat

- wysłanie hasła SMS na żądanie Klienta za SMS 0,20 zł 0,20 zł

* opłatę pobiera się do wysokości środków na rachunku

7) Wystawienie listy haseł jednorazowych za każdą listę 5,00 zł 5,00 zł

8) opłata za wydanie tokena za każdy 35,00 zł 35,00 zł

opłata za wydanie nowego tokena w miejsce zagubionego lub uszkodzonego token 35,00 zł 35,00 zł

6. Przesłanie informacji o stanie środków na rachunku – SMS (za każdy rachunek)*

1) na pierwszy numer telefonu 4,00 zł 4,00 zł

2) na każdy kolejny numer telefonu 4,00 zł 4,00 zł

* opłatę pobiera się do wysokości środków na rachunku

7. Za zmianę numeru telefonu wykorzystywanego w usłudze SMS za każdą zmianę 3,00 zł 3,00 zł

Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe (Profit)

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIE USŁUG (CZYNNOŚCI)
Tryb pobierania 

opłaty NOWY PROFIT
PROFIT (wycofany z 

oferty)



1. Wystawienie książeczek oszczędnościowych

2. Otwarcie i prowadzenie rachunku:

1) otwarcie rachunku 

2) prowadzenie rachunku miesięcznie

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówkach BS Przemków,

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach BS Przemków

5. Realizacja przelewów: za każdy

- na rachunki prowadzone w BS Przemków przelew

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Przemków

6. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej

7. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki oszczędnościowej a’vista

8. Przyjęcie oświadczenia o dokonaniu cesji wkładu terminowego za każdą cesję

9. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki 

oszczędnościowej 

10. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej

11. Naliczenie premi gwarancyjnej w przypadku książeczki mieszkaniowej

12. Likwidacja rachunku:

a) a'vista

b) systematycznego oszczędzania

c) książeczki mieszkaniowej

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:

1) otwarcie rachunku 

2) prowadzenie rachunku miesięcznie

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówkach BS Przemków

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówkach BS Przemków*

* w przypadku  naliczenia prowizji w kwocie wyższej niż kwota dopisanych odsetek – kapitał 

wypłacony  jest  w pełnej wysokości 

5. Dyspozycja stała lub jednorazowa klienta dotycząca przelewu odsetek, kapitału lub odsetek i 

kapitału po zapadnięciu lokaty

- na rachunki prowadzone w BS Przemków za każdy

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Przemków przelew

1. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
za każdy wyciąg

1) w formie papierowej jeden raz w miesiącu:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku Spółdzielczego prowadzącego 

rachunek 

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego listem 

ekonomicznym na terenie kraju 

2) w formie papierowej cześciej niż jeden raz w miesiącu:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku Spółdzielczego prowadzącego 

rachunek 

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego listem 

ekonomicznym na terenie kraju 

2. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta*: za każde

1) za okres do 3 miesięcy zestawienie

2) za okres do 6 miesięcy

3) za okres do 12 miesięcy

4) za okres powyżej 12 miesięcy

Rozdział 3. Rachunki a'vista na każde żądanie potwierdzony książęczką oszczędnościową w złotych, rachunki książeczek mieszkaniowych, rachunki książeczek systematycznego oszczędzania

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

10,00 zł

WYSZCZEGÓLNIE USŁUG (CZYNNOŚCI)
Tryb pobierania 

opłaty

30,00 zł

30,00 zł

10,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

0,5% min 50,00 zł.

3,00 zł

3,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

30,00 zł

20,00 zł

bez opłat

0,10% min 10,00 zł, max 100,00 zł.

Rozdział 5. Czynności związane z obsługą wszystkich typów rachunków bankowych

WYSZCZEGÓLNIE USŁUG (CZYNNOŚCI)

50,00 zł

bez opłat

bez opłat

Rozdział 4. Rachunki lokat terminowych

WYSZCZEGÓLNIE USŁUG (CZYNNOŚCI)
Tryb pobierania 

opłaty
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

50,00 zł

Tryb pobierania 

opłaty
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

bez opłat

bez opłat

bez opłat

50,00 zł

50,00 zł + stawka za okres zgodnie z 

ust. 2 pkt. 1-3



*Uwaga ! Opłaty nie pobiera się :

a) jeżeli odpis sporządzony jest na polecenie sądu lub prokuratury w związku z prowadzonym 

postępowaniem karnym, karno-skarbowym, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów

b) jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek.

3. Sporządzenie kopii: za każdy

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: dokument

a) za okres do 3 miesięcy zestawienie

b) za okres do 6 miesięcy

c) za okres do 12 miesięcy

d) za okres powyżej 12 miesięcy

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji

b) klient nie określi daty dokonania operacji

4.

Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie 

rachunku lub pełnomocnictwo do rachunku, salda na rachunku, stwierdzającego wysokość 

zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek 

jest lub nie jest wolny od zajęcia oraz za wydanie odpisu umowy rachunku

za każde 

zaświadczenie

5. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii o Kliencie za każdą opinie

6.
Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każde 

odwołanie albo 

zmianę 

7. Realizacja dyspozycji spadkobierców
od każdego 

spadkobiercy

8. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 
za każdą 

dyspozycję

9.
Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego 

na rachunku (po upływie terminu spłaty)
za każdy monit

a) telefnicznie lub sms-em

b) listem poleconym

10.

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (odwołanie 

pełnomocnika i powołanie w jego miejsce nowego traktowane jest jako jedna czynność) z 

uwzględnieniem zapisów w rodziale 1. pkt 10.

 za każdą 

czynność

11. Przyjęcie oświadczenia o dokonaniu cesji wkładu terminowego za każdą cesję

12.
Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej zablokowania środków na rachunku z tytułu 

zabezpieczenia umów kredytowych i innych zawartych przez posiadacza rachunku
za czynność

a) z BS w Przemkowie

b) z innymi bankami i instytucjami

13. Potwierdzenie wykonania blokady środków oraz pełnomocnictwa do rachunku za czynność

14.
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu

Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika, w  dniu  realizacji tytułu  wykonawczego 

za każdą 

czynność

15.
Nie podjęcie gotówki, w terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu przez klienta zapotrzebowania 

na nią 
% kwoty

16.
Gotowość banku do zrealizowania wypłat gotówkowych powyżej kwoty wymagającej 

wcześniejszego zgłoszenia 
% kwoty

17.
Wydanie na  wniosek klienta kopii umowy rachunku bankowego lub załącznika do umowy ( np. 

stałe zlecenie, pełnomocnictwo itp.)

za każdy 

dokument lub 

załącznik

18. Zaprzyjęcie i przekazanie do realizacji polecenia wypłaty za granicę za każde zlecenie

1. Inne usługi nietypowe nie przewidziane w taryfie

2. Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach z Centralnej informacji – poszukiwanie 

rachunków - na nazwisko jednej osoby (z wyjątkiem rachunku oszczędnościowej książeczki 

mieszkaniowej) zlecone przez Klientów lub spadkobiercę Klienta

za każdą 

informację

a) w placówce BS w Przemkowie

b) listem poleconym

Zgodnie z obowiązującą w SGB-

Banku S.A. taryfą prowizji i opłat

30,00 zł

10,00 zł

20,00 zł

10,00 zł

30,00 zł

20,00 zł

50,00 zł

50,00 zł + stawka za okres zgodnie z 

ust. 3 pkt. 1. a-d

50,00 zł

50,00 zł

wysokość pobieranej opłaty 

indywidualnie ustalana z klientem min. 

50,00 zł, max 500,00 zł.

50,00 zł

55,00 zł

Rozdział 6. Inne czynności i usługi

WYSZCZEGÓLNIE USŁUG (CZYNNOŚCI)
Tryb pobierania 

opłaty
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

10,00 zł

0,10% min. 20,00 zł

0,10% min. 20,00 zł

30,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

30,00 zł

50 zł.

0,00 zł - za pierwsze pełnomocnictwo; 

5,00 zł. za każda kolejną zmianę

20,00 zł

15,00 zł

30,00 zł



3.

Za przesyłkę listowną, za potwierdzenie odbioru na życzenie klienta Bank pobiera opłatę 

zgodnie z obowiązującymi stawkami Poczty Polskiej S.A.

za każdą 

przesyłkę

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

1. Aktywacja BLIK jednorazowo

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie

3. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych10)

2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

3) w bankomatach za granicą

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia 

operacji

5. Krajowa transakcja płatnicza

za każdą 

transakcję, 

pobierana w dniu 

rozliczenia 

operacji

6. Zmiana limitu transakcyjnego
za każda zmianę 

limitu

STANDARD VIP
MŁODZIEŻOWE 18 

MŁODZIEŻOWE 26
SENIOR 50+

Super 10-tka 

Dobre Konto 
(wycofane z 

oferty)

Konto za 1 zł. 
(wycofane z 

oferty)

NOWY PROFIT PRP

Visa Mastercard Visa Mastercard

Visa młodzieżowa 

Mastercard 

młodzieżowa

Visa Mastercard

Visa młodzieżowa 

Mastercard 

młodzieżowa

Visa Mastercard Visa Mastercard Mastercard Visa Mastercard Mastercard

1. Wydanie karty dla:

a) posiadacza i współposiadacza rachunku

- pierwsza karta do rachunku przez okres pierwszego roku bez opłat bez opłat bez opłat 20,00 zł* 20,00 zł* bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

- roczna opłata administracyjna 35,00 zł bez opłat bez opłat 20,00 zł* 20,00 zł* 10,00 zł 35,00 zł bez opłat 35,00 zł bez opłat

b) osoby wskazanej 20,00 zł bez opłat nie dostępna nie dostępna nie dostępna 20,00 zł 20,00 zł bez opłat 20,00 zł nie dostępna

2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za wydanie 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

3. Wydanie  następnej  - wznowienie karty rocznie 30,00 zł bez opłat bez opłat 25,00 zł 25,00 zł 10,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł bez opłat

4. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

5. Zastrzeżenie kart bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

*opłaty nie pobiera się, jeżeli w okresie 3 m-c od dnia podpisania umowy o kartę zostaną dokonane i rozliczone 

przynajmnije 3 transakcje bezgotówkowe przy użyciu karty

6. Zmiana parametrów za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

7. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach:

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

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł bez opłat

c) w bankomatach obcych niż wskazane w pkt a 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 2,00 zł

5 rozliczonych wypłat w 

miesiącu kalendarzowym 

bez opłat, każda kolejna 

3,00 zł.

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b (przy użyciu terminala POS) 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 bez opłat

e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 bez opłat 3% min. 4,50 nie dotyczy

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

terytorium innego państwa członkowskiego EOG) (od 15.12.2019 r.)
2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł bez opłat 2,00 zł bez opłat

9. Przesłanie do klienta numeru PIN za PIN 3,65 zł 3,65 zł 3,65 zł 3,65 zł 3,65 zł 3,65 zł 3,65 zł 3,65 zł 3,65 zł bez opłat

10. Wygenerowanie i przesłanie do klienta numeru PIN poprzez SMS za PIN 1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł bez opłat

11. Ponowne wygenerowanie i przesłanie do klienta numeru PIN za PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł bez opłat

12. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł

13. Zmiana PIN w obcym bankomacie 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

14. Zapytanie o saldo w bankomacie sieci SGB bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

15. Zapytanie o saldo w obcym bankomacie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

16. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł

17. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

18. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku za czynność 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

19. Transakcje bezgotówkowe/zbliżeniowe za transakcje bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

20. Transakcje bezgotówkowe- internetowe za transakcje bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

MŁODZIEŻOWE 30

 (wycofane z oferty)

rocznie za każdą 

kartę

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia 

operacji naliczana 

od wypłacanej 

kwoty

za każdą zmianę

za każde 

sprawdzenie

6,10 zł. na dzień obowiązywania taryfy

0,00 zł

nie dotyczy 

0,00 zł

0,00 zł

bez opłat

bez opłat

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia 

operacji

Rozdział 8. Karty płatnicze

Rozdział 7. Instrumenty płatnicze

0,00 zł

0,00 zł

Płatności mobilne BLIK 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA



21.
Przeprwadzenie operacji dołądowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB za transakcje bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

22. Nieuzasadniona reklamacja za czynność bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

23. Wypłata gotówki w ramach usługi cashback za transakcje 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł bez opłat 0,60 zł 0,00 zł

24. Ubezpieczenie dla posiadacza/użytkownika kart płatniczych

1) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Karta

a) Wariant Classic miesięcznie 1,45 zł.** 1,45 zł.** 1,45 zł.** 1,45 zł.** 1,45 zł.** 1,45 zł.** 1,45 zł.** 1,45 zł.** 1,45 zł.** 1,45 zł.**

b) Warian Gold miesięcznie 2,55 zł** 2,55 zł** 2,55 zł** 2,55 zł** 2,55 zł** 2,55 zł** 2,55 zł** 2,55 zł** 2,55 zł** 2,55 zł**

2) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczny Podróżnik

a) Wariant Classic miesięcznie 1,05 zł.** 1,05 zł.** 1,05 zł.** 1,05 zł.** 1,05 zł.** 1,05 zł.** 1,05 zł.** 1,05 zł.** 1,05 zł.** 1,05 zł.**

b) Warian Gold miesięcznie 2,95 zł.** 2,95 zł.** 2,95 zł.** 2,95 zł.** 2,95 zł.** 2,95 zł.** 2,95 zł.** 2,95 zł.** 2,95 zł.** 2,95 zł.**

3) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny podróżnik

a) Wariant Classic miesięcznie 2,05 zł.** 2,05 zł.** 2,05 zł.** 2,05 zł.** 2,05 zł.** 2,05 zł.** 2,05 zł.** 2,05 zł.** 2,05 zł.** 2,05 zł.**

b) Warian Gold miesięcznie 4,75 zł.** 4,75 zł.** 4,75 zł.** 4,75 zł.** 4,75 zł.** 4,75 zł.** 4,75 zł.** 4,75 zł.** 4,75 zł.** 4,75 zł.**
**składka ubezpieczenia wg stawek obowiązujących w Concordia Wielkopolska TUW oraz Concordia Capital S.A.

1. Wydanie karty dla:

posiadacza i współposiadacza rachunku

- pierwsza karta do rachunku przez okres pierwszego roku bez opłat

- roczna opłata administracyjna 35,00 zł

2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za wydanie 25,00 zł

3. Wydanie  następnej  - wznowienie karty rocznie 35,00 zł

4. Użytkowanie karty
miesięcznie za 

każdą kartę
bez opłat

5. Zastrzeżenie kart bez opłat

6. Zmiana parametrów za każdą zmianę 5,00 zł

7. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach:

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

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1,50 zł

c) w bankomatach obcych niż wskazane w pkt a 2,00 zł

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b (przy użyciu terminala POS) 3% min. 4,50

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

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

terytorium innego państwa członkowskiego EOG) (od 15.12.2019 r.)
2,00 zł

9. Przesłanie do klienta numeru PIN za PIN 3,65 zł
10. Wygenerowanie i przesłanie do klienta numeru PIN poprzez SMS za PIN 6,00 zł
11. Ponowne wygenerowanie i przesłanie do klienta numeru PIN za PIN 1,97 zł
16. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 2,58 zł
17. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za zestawienie 5,00 zł
18. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku za czynność 50,00 zł

19. Transakcje bezgotówkowe/zbliżeniowe za transakcje bez opłat
20. Transakcje bezgotówkowe- internetowe za transakcje bez opłat
21. Przeprwadzenie operacji dołądowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB za transakcje bez opłat
22. Nieuzasadniona reklamacja za czynność bez opłat
23. Wypłata gotówki w ramach usługi cashback za transakcje 0,60 zł

24.
Prowizja z przewalutowanie i rozliczenie transakcji w walucie innej niż PLN

za każdą 

transakcję
3%

25. Ubezpieczenie dla posiadacza/użytkownika kart płatniczych

1) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Karta

a) Wariant Classic miesięcznie 1,45 zł.**

b) Warian Gold miesięcznie 2,55 zł**

2) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczny Podróżnik

a) Wariant Classic miesięcznie 1,05 zł.**

b) Warian Gold miesięcznie 2,95 zł.**

3) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny podróżnik

a) Wariant Classic miesięcznie 2,05 zł.**

b) Warian Gold miesięcznie 4,75 zł.**
**składka ubezpieczenia wg stawek obowiązujących w Concordia Wielkopolska TUW oraz Concordia Capital S.A.

VISA Kredytowa

Mastercard
1. Wydanie pierwszej karty:

a) główna

- pierwsza karta do rachunku przez okres pierwszego roku bez opłat

- roczna opłata administracyjna 55,00 zł

b) dołączona 55,00 zł

2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za wydanie 25,00 zł

3. Wydanie  następnej  - wznowienie karty rocznie 55,00 zł

4. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat

5. Zastrzeżenie kart bez opłat

Visa Mobilna

Rozdział 9. Karty kredytowe

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

rocznie za każdą 

kartę

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia 

operacji naliczana 

od wypłacanej 

kwoty

Karta Visa Mobilna

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

rocznie za każdą 

kartę



6. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach:

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

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 3% min 6,00 zł.

c) w bankomatach obcych niż wskazane w pkt a 3% min 6,00 zł.

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b (przy użyciu terminala POS) 3% min 6,00 zł.

e) w bankomatach za granicą 3% min 7,00 zł.

7. Przesłanie do klienta numeru PIN za PIN 3,65 zł
8. Wygenerowanie i przesłanie do klienta numeru PIN poprzez SMS za PIN 1,60 zł
9. Ponowne wygenerowanie i przesłanie do klienta numeru PIN za PIN 6,00 zł
10. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł
11. Zmiana PIN w obcym bankomacie 7,00 zł

12. Zapytanie o saldo w bankomacie sieci SGB bez opłat

13. Zapytanie o saldo w obcym bankomacie 1,00 zł

14. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 2,58 zł

15. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za zestawienie 5,00 zł

16. Minimalna kwota do zapłaty za czynność 5% min. 50,00 zł.
17. Transakcje bezgotówkowe/zbliżeniowe za transakcje bez opłat

18. Transakcje bezgotówkowe- internetowe za transakcje bez opłat

19. Przeprwadzenie operacji dołądowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB za transakcje bez opłat

20. Nieuzasadniona reklamacja za czynność bez opłat

21. Prekroczenie limitu kredytowego za przekroczenie 40,00 zł
22. Wypłata gotówki w ramach usługi cashback za transakcje 0,60 zł

1. Wydanie karty wraz z numerem PIN za kartę 25,00 zł

2. Zasilenie rachunku karty za każdą wpłątę bez opłat

3. Kwota minmalna pierwszej wpłaty na rachunek 30,00 zł

4. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat

5. Zastrzeżenie kart bez opłat

6. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach:

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

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1,50 zł

c) w bankomatach obcych niż wskazane w pkt a 2,00 zł

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b (przy użyciu terminala POS) 3% min. 4,50

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

7.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG) (od 15.12.2019 r.)
2,00 zł

8. Ponowne wygenerowanie i przesłanie do klienta numeru PIN za PIN 6,00 zł

9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł

10. Zmiana PIN w obcym bankomacie 7,00 zł

11. Zapytanie o saldo w bankomacie sieci SGB bez opłat
12. Zapytanie o saldo w obcym bankomacie 1,00 zł
13. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 2,58 zł
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za zestawienie 5,00 zł
15. Transakcje bezgotówkowe za transakcje bez opłat
16. Przeprwadzenie operacji dołądowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB za transakcje bez opłat
17. Nieuzasadniona reklamacja za czynność bez opłat
18. Wypłata gotówki w ramach usługi cashback za transakcje 0,60 zł

Międzynarodowe karty płatnicze typu charge

1. Wydanie karty dla:

a) posiadacza rachunku 50,00 zł 50,00 zł 100,00 zł

b) osoby wskazanej 45,00 zł 45,00 zł 100,00 zł

c) posiadacza rachunku VIP bez opłat bez opłat bez opłat

2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za wydanie 40,00 zł 40,00 zł 100,00 zł

3. Wydanie  następnej  - wznowienie karty rocznie 45,00 zł 45,00 zł 100,00 zł

4. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat

5. Zastrzeżenie kart bez opłat bez opłat bez opłat

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia 

operacji naliczana 

od wypłacanej 

kwoty

rocznie za każdą 

kartę

Mastercard 

Standard
VISA Classic Mastercard GOLD

za każdą zmianę

za każde 

sprawdzenie

Mastercard 

Przedłacona

Rozdział 11. Produkty i usługi wycofane z oferty Banku

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

Rozdział 10. Karta przedpłacona

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

za każde 

sprawdzenie

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia 

operacji naliczana 

od wypłacanej 

kwoty

za każdą zmianę



6. Zmiana parametrów za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

7. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach:

a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2% 2% 2%

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 2% min 4,50 zł. 2% min 4,50 zł. 2% min 4,50 zł.

c) w bankomatach obcych niż wskazane w pkt a 3% min 4,50 zł. 3% min 4,50 zł. 3% min 4,50 zł.

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

e) w bankomatach za granicą 3% min 4,50 zł. 3% min 4,50 zł. 3% min 4,50 zł.

8. Przesłanie do klienta numeru PIN za PIN 3,65 zł 3,65 zł 3,65 zł
9. Wygenerowanie i przesłanie do klienta numeru PIN poprzez SMS za PIN 1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł
10. Ponowne wygenerowanie i przesłanie do klienta numeru PIN za PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

11. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł

12. Zmiana PIN w obcym bankomacie 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

13. Zapytanie o saldo w bankomacie sieci SGB bez opłat bez opłat bez opłat

14. Zapytanie o saldo w obcym bankomacie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

15. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł

16. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

17. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku za czynność 50,00 zł 50,00 zł 100,00 zł

18. Transakcje bezgotówkowe za transakcje bez opłat bez opłat bez opłat

19. Przeprwadzenie operacji dołądowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB za transakcje bez opłat bez opłat bez opłat

20. Nieuzasadniona reklamacja za czynność bez opłat bez opłat bez opłat

21. Wypłata gotówki w ramach usługi cashback za transakcje 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł

22.
Prezkroczenie limitu transakcyjnego

od kwoty 

przekroczenia
2% 2% 2%

23.

Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłaty gotówki dokonanych w kraju i za 

granicą
za transakcje 1% 1% 1%

24. Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 30,00 zł 30,00 zł 100,00 zł

25. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za wydanie karty - -

równowartość w PLN 

150 USD *) plus 

koszty operacyjne 

Mastercard

26. Awaryjna wyłąta gotówki poza granicami kraju za wypłatę - -

równowartość w PLN 

95 USD *) plus 

koszty operacyjne 

Mastercard

Międzynarodowe karty debetowe

1. Wydanie karty dla:

a) posiadacza i współposiadacza rachunku

- pierwsza karta do rachunku przez okres pierwszego roku bez opłat 20,00 zł*

- roczna opłata administracyjna 35,00 zł 20,00 zł*

b) osoby wskazanej 20,00 zł nie dostępna

2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za wydanie 20,00 zł 20,00 zł

3. Wydanie  następnej  - wznowienie karty rocznie 30,00 zł 25,00 zł

4. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat bez opłat

5. Zastrzeżenie kart bez opłat bez opłat

*opłaty nie pobiera się, jeżeli w okresie 3 m-c od dnia podpisania umowy o kartę zostaną dokonane i rozliczone 

przynajmnije 3 transakcje bezgotówkowe przy użyciu karty

6. Zmiana parametrów za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł

7. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach:

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

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1,50 zł 1,50 zł

c) w bankomatach obcych niż wskazane w pkt a 2,00 zł 2,00 zł

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b (przy użyciu terminala POS) 3% min. 4,50 3% min. 4,50

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

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

terytorium innego państwa członkowskiego EOG) (od 15.12.2019 r.)
2,00 zł 2,00 zł

9. Przesłanie do klienta numeru PIN za PIN 3,65 zł 3,65 zł
10. Wygenerowanie i przesłanie do klienta numeru PIN poprzez SMS za PIN 1,60 zł 1,60 zł
11. Ponowne wygenerowanie i przesłanie do klienta numeru PIN za PIN 6,00 zł 6,00 zł
12. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł
13. Zmiana PIN w obcym bankomacie 7,00 zł 7,00 zł
14. Zapytanie o saldo w bankomacie sieci SGB bez opłat bez opłat
15. Zapytanie o saldo w obcym bankomacie 1,00 zł 1,00 zł
16. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł

rocznie za każdą 

kartę

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia 

operacji naliczana 

od wypłacanej 

kwoty

za każdą zmianę

za każde 

sprawdzenie

Visa Electron 

Maestro do konta 

Młodzieżowego 

30

Visa Electron/ 

Maestro

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia 

operacji naliczana 

od wypłacanej 

kwoty

za każdą zmianę

za każde 

sprawdzenie

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty



17. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za zestawienie 5,00 zł 5,00 zł
18. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku za czynność 50,00 zł 50,00 zł
19. Transakcje bezgotówkowe/zbliżeniowe za transakcje bez opłat bez opłat
20. Transakcje bezgotówkowe- internetowe za transakcje bez opłat bez opłat
21. Przeprwadzenie operacji dołądowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB za transakcje bez opłat bez opłat
22. Nieuzasadniona reklamacja za czynność bez opłat bez opłat
23. Wypłata gotówki w ramach usługi cashback za transakcje 0,60 zł 0,60 zł

24. Ubezpieczenie dla posiadacza/użytkownika kart płatniczych

1) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Karta

a) Wariant Classic miesięcznie 1,45 zł.** 1,45 zł.**

b) Warian Gold miesięcznie 2,55 zł** 2,55 zł**

2) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczny Podróżnik

a) Wariant Classic miesięcznie 1,05 zł.** 1,05 zł.**

b) Warian Gold miesięcznie 2,95 zł.** 2,95 zł.**

3) Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny podróżnik

a) Wariant Classic miesięcznie 2,05 zł.** 2,05 zł.**

b) Warian Gold miesięcznie 4,75 zł.** 4,75 zł.**

**składka ubezpieczenia wg stawek obowiązujących w Concordia Wielkopolska TUW oraz Concordia Capital S.A.

Obowiązuje od dnia 15.12.2019 r.



1. WPŁATY DLA WSZYSTKICH PLACÓWEK

1) Wpłaty gotówkowe:

a) na rachunki prowadzone przez inne banki   ( przelew ELIKSIR ) 0,60% 3,00 zł. do 500,00 zł.

b) na rachunki prowadzone w innych bankach  ( przelew  ELIKSIR EXPRES) 10,00 zł. + 0,60% * kwota 10,00 zl + 3,00 zl.

c) na rachunki prowadzone w innych bankach (przelew SORBNET) 25,00 zł. + 0,60% * kwota 25,00 zł. + 3,00 zl.

d) na rachunek ZUS i US 0,60% 7,00 zł.

2. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI DLA WSZYSTKICH PLACÓWEK

1) Zamiana (wymiana) w kasie na inne nominały znaków pieniężnych

za czynność od 

wartości wymiany
1,00% 10,00 zł

2) Sporządzenie odpisu dowodu wpłaty kasowej

a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł

3) Przyjęcie depozytów rzeczowych za depozyt 20,00 zł

4) Przechowywanie depozytów miesięcznie 20,00 zł

5) Wydanie depozytów bez zwrotu dowodu depozytowego za depozyt 100,00 zł

Obowiązuje od dnia 15.12.2019 r.

za każdą wpłaconą 

kwotę

za dokument

Dział II. PRODUKTY KASOWO-SKARBCOWE

WYSZCZEGÓLNIE USŁUG (CZYNNOŚCI)

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Podstawa min
Tryb pobierania opłaty



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku: jednorazowo za każdy wniosek 0,00 zł

2. Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanych kredytów

a) konsumenckich (gotówkowych) od 1% do 7% nie mniej niż 100,00 zł

b) w systemie sprzedaży ratalnej 5% nie mniej niż 100,00 zł

c) pożyczek hipotecznych od 1% do 7% nie mniej niż 100,00 zł

d) na zakup samochodów od 1% do 7% nie mniej niż 100,00 zł

e) kredyty gotówkowe Okazja* od 3% do 10% nie mniej niż 100,00 zł

* dotyczy ofert czasowych, które mogą wprowadzić inne stawki prowizji od 0,5% do 7% nie mniej niż 100,00 zł

f) mieszkaniowych od 0,5% do 7% nie mniej niż 100,00 zł

g) konsolidacyjnych od 0,5% do 7% nie mniej niż 100,00 zł

h) odnawialnych w ROR 5% nie mniej niż 100,00 zł
od 1% do 7% nie mniej niż 100,00 zł

3. Za udzielenie gwarancji i poręczenia bankowego, regwarancji i awali od 1% do 7% nie mniej niż 200,00 zł

4.
Za zmianę warunków spłaty należności - prolongata lub zawiesenie okresu spłaty nleżności (wakacje kredytowe)                                                                                                                    

a) do 1 miesiąca 1% nie mniej niż 50,00 zł.

b) do 3 miesięcy 2% nie mniej niż 50,00 zł.

c) powyżej 3 miesięcy 3% nie mniej niż 50,00 zł.

5. Zmiana warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty                                                                                                                                  

a) za przyjęcie podania do rozpatrzenia jednorazowo za każdy wniosek 50,00 zł

b) za zmianę warunków umowy (oprocentowania, harmonogramu spłaty, zabezpieczenia itp..)
Naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty, płatna 

jednorazowo
3% nie mniej niż 50,00 zł

6. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego przyrzeczenie udzielenia kredytu, gwarancji lub poręczenia - PROMESA jednorazowo za każdą promesę 200,00 zł

7. Za sporządzenie umowy cesji (z wyjątkiem polis ubezpieczeniowych zakupionych w plaćówkach Banku) jednorazowo za każdą umowę 50,00 zł

8. Za sporządzenie wniosku:

a) o wykreślenie hipoteki i zastawu rejestrowego 50,00 zł

b) o odwołanie nieodwołalnej blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym 50,00 zł

c) do Sądu o wydanie odpisu ksiegi wieczystej 30,00 zł

9.
Za wydanie zgody na zwolnienie zastawu lub na wykreślenie hipoteki lub zezwolenie na bezobciążeniowe odłączenie części 

nieruchomości z księgi wieczystej 
jednorazowo za każdą zgodę 50,00 zł

10. Za wypis z KW klienta pobrany z systemu EKW przez pracownika Banku jednoroazowoza każdy wypis 30,00 zł

11.
Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia (opinii) stwierdzajacego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek 

bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik
jednorazowo za każdą opinię 50,00 zł

12. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu/pożyczki: za każde zaświadczenie

a) gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w roku bieżącym, 50,00 zł

b) gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w latach poprzednich – za każdy rok poprzedni. 70,00 zł

Uwaga: jeżeli od spłaty/udzielenia kredytu do dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, 

stosuje się opłatę wg pkt.12a).

13. Za wydanie odpisu umowy kredytowej/pożyczki jednorazowo za każdy odpis 50,00 zł

14. Za wydanie kserokopii dokumentu znajdującego się przy umowie kredytowej za każdy załącznik 10,00 zł

15.

Za wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu debetu w rachunku, lub z innych tytułów do 

kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, faktoranta, dłużnika, leasingobiorcy, lub ich poręczycieli po upływie terminu spłaty 

pożyczki, kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika od każdego wysłanego monitu).
Za każde wezwanie 30,00 zł

a) Przypomnienie telefoniczne ( w tym sms-em ) kredytobiorcy lub poręczyciela o upływie terminu płatności raty kredytu lub 

odsetek
10,00 zł

16.
Za wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu

niezapłaconych należności z  tytułu cesji  wierzytelności
Za każde wezwanie 30,00 zł

17.
Za wysłanie monitów przypadku niespełnienia dodatkowych warunków kredytowania wynikających z umowy kredytowej, 

poczyczki, gwarancji lub poręczenia
za każdy monit

a) telefonicznie lub sms-em 10,00 zł

b) listem polecony 30,00 zł

Dział III. PRODUKTY KREDYTOWE (kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia)

Naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty 

odnowienia kredytu ( dot. kredytów odnawialnych w ROR) płatna 

jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu/pożyczki

jednorazowo w pierwszym dniu roboczym każdego rozpoczętego 12  

miesięcznego okresu ważności. Za pozostałe dni prowizję pobiera się za 

faktyczną ilość dni do zakończenia gwarancji od całkowitej kwoty bądź 

salda stosownie do postanowień umowy.

Naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo

jednorazowa za każdy wniosek sporządzony przez Bank



18. Za przejęcie długu kredytowego oraz ugody kredytowe
Naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty, płatna 

jednorazowo
od 1% do 7% nie mniej niż 100,00 zł

19. Przygotowanie wniosku do egzekucji za każdy wniosek 200,00 zł

20. Opłata za inspekcję bezpośrednią u kredytobiorcy:* za każdą inspekcję

a) Pierwsza inspekcja przed udzieleniem kredytu, oceną zabezpieczenia 150,00 zł

b) Każda następna inspekcja ( realizacja transz kredytu, kontrola zabezpieczeń, monitoring związany z opóźnieniem w spłacie kredytu  

itp.) 
50,00 zł

* dotyczy kredytów inwestycyjnych, tam , gdzie jest wymagana kontrola realizacji inwestycji lub ocena zabezpieczenia oraz 

wynikająca z obowiązujących procedur lub zawartych umów. ( pobierana w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej)

21. Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. za każdą czynność 50,00 zł

22. Zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia za każdą czynność 50,00 zł + koszty

23.
Przyznanie kredytu z zastosowaniem niestandardowych warunków (odstępstw od zapisów regulacyjnych z wyłaczeniem 

warunków cenowych)

Naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty 

odnowienia kredytu ( dot. kredytów odnawialnych w ROR) płatna 

jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu/pożyczki

1%

24. Za inne czynności nie wymienione wyżej opłaty będą pobierane w wysokości ustalonej indywidualnie z klientem od 50,00 zł do 500,00 zł.

Obowiązuje od dnia 15.12.2019 r.


