TARYFA OPŁAT I PROWIZJI
ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ
POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GOSTYNIU

Gostyń, 2016

UŻYTE POJĘCIA w niniejszej taryfie oznaczają:
1.
Bank – Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu lub jednostka organizacyjna Banku
2.
SGB lub Spółdzielcza Grupa Bankowa – zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. i banki spółdzielcze, które zawarły z nim
umowy zrzeszenia
3.
SGB-Bank S.A. – bank zrzeszający
4.
Taryfa – Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu
5.
ROR – rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy
ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH
1.
Taryfa ma zastosowanie do czynności i usług bankowych realizowanych w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego w
Gostyniu oraz za pośrednictwem kanałów elektronicznych.
2.
Opłaty i prowizje od dokonywanych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych pobierane są w momencie dokonywania czynności
lub usługi bankowej z zastrzeżeniem ust. 4
3.
Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu
dokonywania operacji bankowych lub uiszczane gotówką w kasie.
4.
Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
a.
niezwłocznie w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji
b.
cyklicznie
c. w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub w umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem
5.
Opłaty cykliczne o których mowa w ust. 4 pkt. b pobierane są w następujących terminach:
a.
do 15 dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za prowadzenie rachunków
b.
w terminach ustalonych z klientem, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu
z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu
zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient
zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
6.
Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które
Bank nie ponosi odpowiedzialności - dotyczy wszystkich klientów ( z wyłączeniem prowizji i opłat związanych z udzieleniem kredytu
konsumenckiego)
7.
W przypadku, gdy taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od” – „do” dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej
Banku może ustalić indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach.
8.
Dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych Banku mogą ustalić odmienne stawki opłat i prowizji zgodnie z instrukcją
służbową w sprawie zasad stosowania indywidualnych warunków i cen produktów bankowych w Powiatowym Banku Spółdzielczym w
Gostyniu
9. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej.
10. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz operacji bezgotówkowych obciąża
pracownika wykonującego dyspozycje. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu wykonania operacji.
11. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych: kwoty mniejsze niż 0,5
grosza pomija się a od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się po pełnego grosza w górę. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych
w polskich złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym.
12. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
a) Wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz rachunków
oszczędnościowych o ile taryfa nie przewiduje inaczej
b) Wpłat na poczet odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce
c) Wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca
należności
d) Wpłat wpisowego, wpłat i dopłat od udziału członkowskiego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu
13. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielenie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków gdy
poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób o których mowa w art. 110 Prawa bankowego.
14. Określone w taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów dotyczą kredytów i pożyczek udzielanych ze środków banku.
W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i
instytucjami ( np. Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych) obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w
taryfie.
15. Określona w taryfie opłata dotycząca wezwania klienta do zapłaty zaległości/zaległych rat kredytu lub/i odsetek dotyczy wezwania
we wskazanym w umowie okresie rozliczeniowym.
16. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki
pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne
17. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w taryfie dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej Banku może ustalić opłatę wg
rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania o ile jest to racjonalnie
uzasadnione.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu
Rok założenia 1865

Dział I. Operacje kasowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Wpłata gotówkowa na rachunek własny prowadzony w PBS w Gostyniu

naliczana od wpłacanej kwoty

bez opłat

2. Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony w PBS w Gostyniu , przez osoby trzecie (nie dotyczy ROR, ROR
MAX-30, ROR Senior, ROR Junior) z wyłączeniem :
wpłat dokonywanych przez sołtysów z tytułu zebranego podatku na rzecz obsługiwanych JST

naliczana od wpłacanej kwoty

0,2% nie mniej niż 3,00 zł

3. Wpłata gotówkowa na rachunek w innym banku

naliczana od wpłacanej kwoty

0,4% nie mniej niż 3,00 zł

Wpłata gotówkowa na rachunek w innym banku na rzecz ZUS
4. Wpłata gotówkowa na rachunek w innym Banku przekazywana w systemie SORBNET (usługa dostępna w
placówkach bankowych w formie zleceń papierowych)
5. Wypłata gotówki z wszystkich rachunków bieżących prowadzonych w banku ( nie dotyczy ROR, ROR MAX-30,
ROR Senior, ROR Junior)
1) do 40 000 zł

Według odrębnej umowy
za każde zlecenie

4,00 zł

za każde zlecenie

25,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty
0,2% nie mniej niż 3,00 zł

2) powyżej 40 000 zł awizowane w dniu poprzedzającym wypłatę

0,2% nie mniej niż 80,00 zł

3) awizowane i nieodebrane
6. Wypłaty gotówkowe z wszystkich rachunków bieżących prowadzonych w banku powyżej 40 000 zł nieawizowane (
nie dotyczy ROR, ROR MAX-30, ROR Senior, ROR Junior)
7. Wypłata gotówki z lokat terminowych prowadzonych w banku 1) ( nie dotyczy umów zawieranych z klientami
indywidualnymi )
1) do 40 000 zł włącznie

0,4% nie mniej niż 160,00 zł
naliczana od wypłacanej kwoty
naliczana od wypłacanej kwoty
bez opłat

2) powyżej 40 000 zł awizowane do godz. 10 dnia poprzedzającego wypłatę

bez opłat

3) awizowane i nieodebrane
8. Wypłata gotówki z lokat terminowych prowadzonych w banku powyżej 40 000 zł nieawizowane1) ( nie dotyczy
umów zawieranych z klientami indywidualnymi )
9. Wypłata na rzecz osób trzecich z konta „Zlecenia do wypłaty”- nie dotyczy wypłat na podstawie odrębnie
zawartych umów lub darowizn i dotacji
10. Za wymianę banknotów i monet powyżej 10 szt. (nie dotyczy transakcji wymiany jeżeli jej wartość nie przekracza
20 zł)
Nie dotyczy Klientów posiadających rachunek bankowy w PBS w Gostyniu

0,4% nie mniej niż 160,00 zł

0,10 % nie mniej niż 40,00 zł
naliczana od wypłacanej kwoty

0,10 % nie mniej niż 40,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

0,5% nie mniej niż 3,00 zł

naliczana od wymienianej kwoty

1,0% od kwoty wymiany nie mniej niż
2,00 zł

11. Za nadanie na zlecenie klienta potwierdzenia wpłaty/ przelewu faxem

od każdego zlecenia

5,00 zł

12. Za wydanie potwierdzenia (kserokopii) dokumentu wpłaty gotówkowej

za każdy dokument

5,00 zł

za każdy wniosek

30,00 zł

13. Za przyjęcie wniosku o sprawdzenie osoby w Centralnej Informacji o Rachunkach prowadzonej przez KIR

1) w przypadku gotówkowej likwidacji rachunku lokaty w kwocie powyżej 40 000,00 zł z jednoczesnym zleceniem
klienta dokonania wpłaty na rachunek prowadzony w PBS w Gostyniu - gdy kwota do wypłaty nie przekracza 40
000,00 zł prowizji nie pobiera się

Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3. Wpłaty gotówkowe na rachunek
4. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku
5. Przelewy w formie papierowej na rachunek

Tryb pobierania opłaty

ROR Junior - prowadzone
dla klientów do ukończenia
18 roku życia

ROR Junior - Młodzi na
start

ROR Max 30

ROR Max 30 - Młodzi na
start

ROR Standard

ROR Senior
bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

bez opłat

3,50 zł

bez opłat

6,50 zł

4,50 zł

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdy przelew

1) prowadzony w PBS w Gostyniu

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2) prowadzony w innym banku

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3) przelew na rzecz ZUS

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

4) prowadzony w innym banku - realizowane w systemie Express Elixir

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

- od każdego zlecenia

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

- od zlecenia ubezpieczenia grupowego na życie PZU, (zawartych do 31.03.2015)

5,20 zł

5,20 zł

5,20 zł

5,20 zł

5,20 zł

5,20 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1) w placówce PBS w Gostyniu

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

2) w systemie internetowym eBanknet

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1) w placówce PBS w Gostyniu

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

2) w systemie internetowym eBanknet

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

6. Zlecenia bezgotówkowe realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET (usługa dostępna w
placówkach bankowych w formie zleceń papierowych)
7. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w banku, w innych bankach ( za wyjątkiem
zleceń z tytułu ubezpieczenia kart płatniczych ) złożonego
1) w placówce PBS w Gostyniu

od każdego zlecenia
od każdego zlecenia

2) w systemie internetowym eBanknet
8. Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego

9. Odwołanie zlecenia stałego

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję

10. Realizacja pojedynczego polecenia zapłaty

od każdego zlecenia

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

11. Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty z rachunku dłużnika

za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

12. Za powiadomienie przez Bank o braku możliwości zrealizowania dyspozycji Zlecenia stałego lub
Polecenia zapłaty w związku z brakiem środków na rachunku klienta
13. Zmiana karty wzorów podpisów / ustanowienie / odwołanie lub zamiana pełnomocnictwa do
rachunku po terminie zawarcia umowy
14. Za dokonanie zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny i odwrotnie

za każda dyspozycję

7,50 zł

7,50 zł

7,50 zł

7,50 zł

7,50 zł

7,50 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

15. Przyjęcie czeku do inkasa

za każdą dyspozycję

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

16. Zlecenia w obrocie dewizowym
17. Dokonanie na wniosek klienta blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu
udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów ( nie dotyczy zabezpieczenia kredytów
udzielonych przez PBS w Gostyniu, blokad związanych z realizacją zajęć egzekucyjnych oraz
zleceń zagranicznych )

zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynnosci i usługi bankowe w walucie wymienialnej w PBS w Gostyniu
za każdą blokadę

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

18. Za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie ROR 2)

za każde upomnienie/wezwanie
do zapłaty

6,60 zł

6,60 zł

6,60 zł

6,60 zł

6,60 zł

6,60 zł

19. Za sporządzenie i wykonanie przelewu przez Bank na rzecz organów egzekucyjnych ( komornik,
Zus, Urząd Skarbowy)
20. Za sporządzenie:

za każdy przelew

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

1) odpisu wyciągu bankowego bez załączników

za każdy dokument

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

2) za każdy załącznik do wyciągu

za każdy dokument

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3) wydanie potwierdzenia przelewu (kserokopii)

za każdy dokument

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą stronę wydruku

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

1) informacji stwierdzającej posiadanie rachunku i/lub wysokość salda, obrotów na rachunku lub
aktualnego zadłużenia
2) opinii bankowej o współpracy 3)

za każdy dokument

70,00 zł

70,00 zł

70,00 zł

70,00 zł

70,00 zł

70,00 zł

za każdy dokument

150,00 zł + VAT

150,00 zł + VAT

150,00 zł + VAT

150,00 zł + VAT

150,00 zł + VAT

150,00 zł + VAT

3) zaświadczenia potwierdzjącego posiadanie i numer rachunku

za każdy dokument

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

od każdego zlecenia

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

4) za każda stronę wydruku o obrotach na rachunku bankowym
21. Za sporządzenie klientom na ich wniosek:

22. Telefoniczna informacja o koncie ( za wcześniejszym potwierdzeniem ustalonego pisemnie hasła)
23. Za nadanie na zlecenie klienta potwierdzenia przelewu/ wpłaty faxem
24. Dyspozycja posiadacza rachunku na wypadek śmierci
1) przyjęcie dyspozycji
2) zmiana i odwołanie dyspozycji
25. Odzyskanie przez Bank na wniosek klienta kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu
podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każde odwołanie albo zmianę

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
KARTY PŁATNICZE ( DOTYCZY KART MAESTRO, VISA ELECTRON, VISA ELECTRON
MŁODZIEŻOWA, MASTERCARD PAYPASS MŁODZIEŻOWA, MASTERCARD PAYPASS,
MASTERCARD PAYPASS KKS LECH)
26. Wydanie pierwszej karty do rachunku

Tryb pobierania opłaty

ROR Junior - prowadzone
dla klientów do ukończenia
18 roku życia

ROR Junior - Młodzi na
start

ROR Max 30

ROR Max 30 - Młodzi na
start

ROR Standard

ROR Senior

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

27. Wydanie, wznowienie kolejnej karty

za każdą kartę

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

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

za każdą kartę

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

miesięcznie

0,00 zł

bez opłat w przypadku
dokonania transakcji
bezgotówkowych
dokonanych przy użyciu
karty na co najmniej 100,00
zł miesięcznie, w
przeciwnym razie 1,40 zł

3,40 zł

bez opłat w przypadku
dokonania transakcji
bezgotówkowych
dokonanych przy użyciu
karty na co najmniej
300,00 zł miesięcznie, w
przeciwnym razie 1,40 zł

3,40 zł

3,40 zł

29. Opłata za użytkowanie karty

30. Zmiana limitów transakcyjnych karty
31. Transakcje bezgotówkowe

za każdą zmianę

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,30 zł

1,30 zł

1,30 zł

1,30 zł

1,30 zł

1,30 zł

3% min 4,50 zł

3% min 4,50 zł

3% min 4,50 zł

3% min 4,50 zł

3% min 4,50 zł

3% min 4,50 zł

32. Opłata za wypłatę gotówki
1) w bankomatach sieci SGB, BPS
2) w kasach banków sieci SGB 4)
3) w innych bankomatach niż wskazane w pkt. 1
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2 4)
5) za granicami kraju

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

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

0,60 zł

0,60 zł

0,60 zł

0,60 zł

0,60 zł

0,60 zł

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

34. Opłata za wysyłkę pierwszego numeru PIN

za każdy numer PIN

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

35. Opłata za wysyłkę kolejnego numeru PIN

za każdy numer PIN

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

1) sieci SGB

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

2) innych niż wskazane w pkt. 1

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

miesięcznie

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

za każde zestawienie

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

1,45 zł

1,45 zł

1,45 zł

1,45 zł

1,45 zł

1,45 zł

2,55 zł

2,55 zł

2,55 zł

2,55 zł

2,55 zł

2,55 zł

1,05 zł

1,05 zł

1,05 zł

1,05 zł

1,05 zł

1,05 zł

2,95 zł

2,95 zł

2,95 zł

2,95 zł

2,95 zł

2,95 zł

2,05 zł

2,05 zł

2,05 zł

2,05 zł

2,05 zł

2,05 zł

4,75 zł

4,75 zł

4,75 zł

4,75 zł

4,75 zł

4,75 zł

6) w ramach usługi cashback
33. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro (dotyczy kart VISA
Electron )

36. Zmiana numeru PIN w bankomatach

37. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

1) sieci SGB
2) innych niż wskazane w pkt. 1
38. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
39. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
40. Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta 10)
Classic

miesięcznie

Gold
Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczny podróżnik 10)
Classic

miesięcznie

Gold
Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta + bezpieczny podróżnik 10)
Classic
Gold

miesięcznie

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
KARTY PŁATNICZE ( DOTYCZY KART VISA ELECTRON MŁODZIEŻOWA PAYWAVE, VISA
ELECTRON PAYWAVE)

41. Wydanie pierwszej karty do rachunku

Tryb pobierania opłaty

ROR Junior - prowadzone
dla klientów do ukończenia
18 roku życia

ROR Junior - Młodzi na
start

ROR Max 30

ROR Max 30 - Młodzi na
start

ROR Standard

ROR Senior

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

42. Wydanie, wznowienie kolejnej karty

za każdą kartę

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

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

za każdą kartę

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

miesięcznie

0,00 zł

bez opłat w przypadku
dokonania transakcji
bezgotówkowych
dokonanych przy użyciu
karty na co najmniej 100,00
zł miesięcznie, w
przeciwnym razie 1,40 zł

3,40 zł

bez opłat w przypadku
dokonania transakcji
bezgotówkowych
dokonanych przy użyciu
karty na co najmniej
300,00 zł miesięcznie, w
przeciwnym razie 1,40 zł

3,40 zł

3,40 zł

44. Opłata za użytkowanie karty

45. Zmiana limitów transakcyjnych karty
46. Transakcje bezgotówkowe

za każdą zmianę

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

47. Opłata za wypłatę gotówki
1) w bankomatach SGB, BPS
2) w kasach banków sieci SGB 4)
3) w innych bankomatach niż wskazane w pkt. 1
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2 4)
5) za granicami kraju

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

2% min. 4,50 zł

2% min. 4,50 zł

2% min. 4,50 zł

2% min. 4,50 zł

2% min. 4,50 zł

2% min. 4,50 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

49. Opłata za wysyłkę pierwszego numeru PIN

za każdy numer PIN

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

50. Opłata za wysyłkę kolejnego numeru PIN

za każdy numer PIN

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

1) sieci SGB

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

2) innych niż wskazane z pkt. 1

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

miesięcznie

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

za każde zestawienie

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

1,45 zł

1,45 zł

1,45 zł

1,45 zł

1,45 zł

1,45 zł

2,55 zł

2,55 zł

2,55 zł

2,55 zł

2,55 zł

2,55 zł

1,05 zł

1,05 zł

1,05 zł

1,05 zł

1,05 zł

1,05 zł

2,95 zł

2,95 zł

2,95 zł

2,95 zł

2,95 zł

2,95 zł

2,05 zł

2,05 zł

2,05 zł

2,05 zł

2,05 zł

2,05 zł

4,75 zł

4,75 zł

4,75 zł

4,75 zł

4,75 zł

4,75 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

6) w ramach usługi cashback
48. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro

51. Zmiana numeru PIN w bankomatach

52. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

1) sieci SGB
2) innych niż wskazane z pkt. 1
53. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
54. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
55. Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta 11)
Classic

miesięcznie

Gold
Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczny podróżnik 11)
Classic

miesięcznie

Gold
Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta + bezpieczny podróżnik 11)
Classic

miesięcznie

Gold
56. Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta dla klienta 12)

-

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Tryb pobierania opłaty

ROR Junior - prowadzone
dla klientów do ukończenia
18 roku życia

ROR Junior - Młodzi na
start

ROR Max 30

ROR Max 30 - Młodzi na
start

ROR Standard

ROR Senior

1) aktywacja usługi

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2) opłata za korzystanie z usługi

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdy przelew

0,50 zł

pierwsze 3 przelewy bez
opłat, 4-ty i kolejne w danym
miesiącu 0,50 zł

0,50 zł

pierwsze 3 przelewy bez
opłat, 4-ty i kolejne w
danym miesiącu 0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł
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57. Usługi w systemie eBanknet

3) wykonanie przelewu zewnętrznego

4) wykonanie przelewu zewnetrznego - realizowane w systemie Express Elixir
5) wykonanie przelewu wewnętrznego
6) opłata za wygenerowanie listy haseł jednorazowych na zlecenie klienta (za 50 haseł )
7) za wysłanie listy haseł listem poleconym
8) autoryzacja dyspozycji w systemie eBankNet z wykorzystaniem hasła SMS
9) blokada dostępu do usługi na zlecenie klienta
10) odblokowanie dostępu do usługi na zlecenie klienta
11) dokonanie zmian sposobu dysponowania rachunkiem na wniosek klienta (aneks do umowy)
12) doładowanie telefonu komórkowego PRE-PAID na rzecz BluMedia

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

za każdy przelew

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za każdą listę, za wyjątkiem
pierwszej listy
od każdej przesyłki

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

za każdy SMS

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdą dyspozycję, za
wyjątkiem pierwszej
za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każde zlecenie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

58. Usługi w systemie SMS
1) aktywacja usługi
2) informacja za pośrednictwem usługi 5)
3) za zmianę konfiguracji przesyłanych informacji na wniosek klienta

2) w przypadku powstania zaległości w kwocie powyżej 20,00 zł
3) na podstawie faktury wystawionej przez Bank
4) pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
5) informacja wysyłana w przypadku wpływu na rachunek powyżej kwoty 10,00 zł
10) obowiązuje od 01.04.2015
11) dla kart wydawanych od 01.04.2015
12) dla kart wydawanych do 31.03.2015 roku do końca terminu ich ważności

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

od każdego SMS

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

za każdą dyspozycję

2,00 zł

2,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

Dział III. Rachunki bankowe Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3. Wpłaty gotówkowe na rachunek
4. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku
5. Przelewy w formie papierowej na rachunek

Tryb pobierania opłaty

Stawkka obowiazująca

-

bez opłat

miesięcznie

6,50 zł

-

bez opłat

-

bez opłat

za każdy przelew

1) prowadzony w PBS w Gostyniu

bez opłat

2) prowadzony w innym banku

3,00 zł

3) przelew na rzecz ZUS

nie dotyczy

6. Zlecenia bezgotówkowe realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET (usługa dostępna w
placówkach bankowych w formie zleceń papierowych)
7. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w banku, w innych bankach ( za wyjątkiem
zleceń z tytułu ubezpieczenia kart płatniczych ) złożonego
1) w placówce PBS w Gostyniu

od każdego zlecenia

25,00 zł

od każdego zlecenia

- od każdego zlecenia

3,00 zł

2) w systemie internetowym eBanknet

0,00 zł

8. Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego

za każdą dyspozycję

1) w placówce PBS w Gostyniu

3,00 zł

2) w systemie internetowym eBanknet

0,00 zł

9. Odwołanie zlecenia stałego

za każdą dyspozycję

1) w placówce PBS w Gostyniu

3,00 zł

2) w systemie internetowym eBanknet

0,00 zł

10. Realizacja pojedynczego polecenia zapłaty

od każdego zlecenia

3,00 zł

11. Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty z rachunku dłużnika

za każdą dyspozycję

5,00 zł

12. Za powiadomienie przez Bank o braku możliwości zrealizowania dyspozycji Zlecenia stałego lub
Polecenia zapłaty w związku z brakiem środków na rachunku klienta
13. Zmiana karty wzorów podpisów / ustanowienie / odwołanie lub zamiana pełnomocnictwa do
rachunku po terminie zawarcia umowy
15. Przyjęcie czeku do inkasa

za każda dyspozycję

7,50 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

za każdą dyspozycję

16. Zlecenia w obrocie dewizowym

15,00 zł
zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za
czynnosci i usługi bankowe w walucie
wymienialnej w PBS w Gostyniu

2)

za każde upomnienie/wezwanie
do zapłaty

6,60 zł

za każdy przelew

3,00 zł

1) odpisu wyciągu bankowego bez załączników

za każdy dokument

10,00 zł

2) za każdy załącznik do wyciągu

za każdy dokument

3,00 zł

3) wydanie potwierdzenia przelewu (kserokopii)

za każdy dokument

5,00 zł

za każdą stronę wydruku

5,00 zł

1) informacji stwierdzającej posiadanie rachunku i/lub wysokość salda, obrotów na rachunku lub
aktualnego zadłużenia
2) opinii bankowej o współpracy 3)

za każdy dokument

70,00 zł

za każdy dokument

150,00 zł + VAT

3) zaświadczenia potwierdzjącego posiadanie i numer rachunku

za każdy dokument

10,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

18. Za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie

19. Za sporządzenie i wykonanie przelewu przez Bank na rzecz organów egzekucyjnych ( komornik,
Zus, Urząd Skarbowy)
20. Za sporządzenie:

4) za każda stronę wydruku o obrotach na rachunku bankowym
21. Za sporządzenie klientom na ich wniosek:

22. Telefoniczna informacja o koncie ( za wcześniejszym potwierdzeniem ustalonego pisemnie hasła)
23. Za nadanie na zlecenie klienta potwierdzenia przelewu/ wpłaty faxem

od każdego zlecenia

3,00 zł

25. Odzyskanie przez Bank na wniosek klienta kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu
podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

za każdą dyspozycję

20,00 zł
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Tryb pobierania opłaty

ROR Standard

57. Usługi w systemie eBanknet
1) aktywacja usługi

-

bez opłat

2) opłata za korzystanie z usługi

-

bez opłat

3) wykonanie przelewu zewnętrznego

za każdy przelew

0,50 zł

4) wykonanie przelewu zewnetrznego - realizowane w systemie Express Elixir

za każdy przelew

4,50 zł

5) wykonanie przelewu wewnętrznego

za każdy przelew

0,00 zł

za każdą listę, za wyjątkiem
pierwszej listy
od każdej przesyłki

5,00 zł

6) opłata za wygenerowanie listy haseł jednorazowych na zlecenie klienta (za 50 haseł )
7) za wysłanie listy haseł listem poleconym
8) autoryzacja dyspozycji w systemie eBankNet z wykorzystaniem hasła SMS
9) blokada dostępu do usługi na zlecenie klienta
10) odblokowanie dostępu do usługi na zlecenie klienta
11) dokonanie zmian sposobu dysponowania rachunkiem na wniosek klienta (aneks do umowy)
12) doładowanie telefonu komórkowego PRE-PAID na rzecz BluMedia

8,00 zł

za każdy SMS

0,20 zł

-

bez opłat

za każdą dyspozycję, za
wyjątkiem pierwszej
za każdą dyspozycję

5,00 zł
10,00 zł

za każde zlecenie

0,00 zł

58. Usługi w systemie SMS
1) aktywacja usługi
2) informacja za pośrednictwem usługi 5)
3) za zmianę konfiguracji przesyłanych informacji na wniosek klienta

2) w przypadku powstania zaległości w kwocie powyżej 20,00 zł
3) na podstawie faktury wystawionej przez Bank
5) informacja wysyłana w przypadku wpływu na rachunek powyżej kwoty 10,00 zł

-

bez opłat

od każdego SMS

0,30 zł

za każdą dyspozycję

3,00 zł

Dział IV. Karty MasterCard NFC
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wydanie pierwszej karty NFC do rachunku dla posiadacza rachunku

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

-

bez opłat

2. Wydanie karty NFC do rachunku dla współposiadacza rachunku lub osoby wskazanej

za każdą kartę

20,00 zł

3. Wydanie, wznowienie kolejnej karty NFC

za każdą kartę

20,00 zł

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

za każdą kartę

nie dotyczy

a) pakiet ROR Junior i ROR Junior młodzi na Start

miesięcznie

bez opłat

b) pakiet ROR max 30

miesięcznie

1,40 zł

c) pakiet Standard oraz Senior

miesięcznie

3,40 zł

za każdą zmianę

10,00 zł

-

bez opłat

5. Opłata za użytkowanie karty

6. Zmiana limitów transakcyjnych karty
7. Transakcje bezgotówkowe
8. Opłata za wypłatę gotówki
1) w bankomatach sieci SGB, BPS *
2) w kasach banków sieci SGB (przy użyciu terminalaPOS)4)
3) w innych bankomatach niż wskazane w pkt. 1

bez opłat
za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji,
naliczana od wypłacanej kwoty

4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2

1,50 zł
1,30 zł
3% min 4,50 zł

5) za granicami kraju

3% min. 4,50 zł

6) w ramach usługi cashback
8. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

9. Opłata za wysyłkę pierwszego numeru PIN
10. Opłata za wysyłkę kolejnego numeru PIN
11. Zmiana numeru PIN w bankomatach

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

1,50 zł
bez prowizji

za każdy numer PIN

4,50 zł

za każdy numer PIN

6,00 zł

za każdą zmianę

1) sieci SGB

nie dotyczy

2) innych niż wskazane w pkt. 1

nie dotyczy

12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

za każde sprawdzenie

1) sieci SGB

bez opłat

2) innych niż wskazane w pkt. 1

1,00 zł

13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

miesięcznie

2,58 zł

za każde zestawienie

2,58 zł

* po udostepnieniu usługi przez SGB-Bank S.A.
** pod warunkiem że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

Dział V. Karty przedpłacone - KKS Lech Poznań
Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1.

Wydanie karty i numeru PIN

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

-

bez opłat

2.

Opłata za użytkowanie karty (opłata miesięczna)

-

bez opłat

3.

Wpłata gotówkowa na poczet zasilenia rachunku karty w PBS w Gostyniu

-

bez opłat

-

bez opłat

4.
Przelew z rachunku prowadzonego w PBS w Gostyniu na poczet zasilenia rachunku karty
5.

Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty

-

brak

6.

Zastrzeżenie karty

-

bez opłat

7.

Opłata za wysyłkę kolejnego numeru PIN

za każdy numer PIN
za każdą zmianę

6,00 zł

8. Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
9.

Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A.
2) w kasach banków sieci SGB (przy użyciu terminala POS)4)

4,50 zł
7,00 zł
za każdą wypłatę, naliczana od
wypłacanej kwoty, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

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

11. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
12.
Wydanie nowej karty i PIN w przypadku utraty karty albo zgubienia lub zapomnienia PIN

4) pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

1,50 zł
1,30 zł
3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą
10. Transakcje bezgotówkowe

bez opłat

3% min. 4,50 zł
za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

bez opłat

za każdą kartę

20,00 zł

0,60 zł

Dział VI. Karty charge dla klientów indywidualnych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

za każdą kartę
1. Wydanie pierwszej karty do rachunku
za każdą kartę
2. Wydanie, wznowienie kolejnej karty
za każdą kartę
3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku
uszkodzenia
miesięcznie
4. Użytkowanie karty
za każdą zmianę
5. Zmiana limitów transakcyjnych karty
6. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB, BPS
za każdą wypłatę, naliczana od
2) w kasach banków SGB 4)
wypłacanej kwoty, pobierana w dniu
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
rozliczenia operacji
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2 4)
5) w bankomatach za granicą
za każdy numer PIN
7. Opłata za wysyłkę pierwszego numeru PIN
za każdy numer PIN
8. Opłata za wysyłkę kolejnego numeru PIN
za każdą zmianę
9. Zmiana numeru PIN w bankomatach
1) sieci SGB
2) innych niż wskazane w pkt.1
miesięcznie
10. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
za każde zestawienie
11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
12. Transakcje bezgotówkowe
miesięcznie, naliczana od kwoty
13. Za odroczenie terminu od transakcji sprzedaży - dotyczy operacji
bezgotówkowych i wypłat gotówki
transakcji wykonanych w poprzednim
cyklu rozliczeniowym
1) w kraju
2) za granicą
14. Opłata za wysłanie upomnienia ( nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) za każde upomnienie/wezwanie do
lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę
zapłaty
15. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju
16. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju
17. Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta
Classic

za każdą kartę
za każdą kartę
miesięcznie

2,00%
2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
4,50 zł
8,00 zł
4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
2,58 zł
bez opłat

1,00%
1,00%
15,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

2,55 zł
miesięcznie

Classic

1,05 zł

Gold
Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta + bezpieczny podróżnik

1,80 zł
5,00 zł

1,45 zł

Gold
Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczny podróżnik

MasterCard Standard/Visa
Classic
60,00 zł
60,00 zł
60,00 zł

2,95 zł
miesięcznie

Classic

2,05 zł

Gold

4,75 zł

4) pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
6) określona wg kursu sprzedazy dewiz z tabeli kursów SGB Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności

Dział VII. Karty kredytowe dla klientów indywidualnych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wydanie karty:

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę

MasterCard/Visa

1) głównej

55,00 zł

2) dołączonej

55,00 zł

2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania
pierwszej karty)
1) głównej

rocznie, z góry za każdy rok ważności
karty (pierwszej i wznowionych)

2) dołączonej

55,00 zł
55,00 zł

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej

za każdą kartę

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN

za każdą kartę

25,00 zł

5. Wznowienie karty

za każdą kartę

bez opłat

25,00 zł

6. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB, BPS
2) w kasach banków SGB 4)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2 4)
5) w bankomatach za granicą
7. Zmiana PIN w bankomatach

3% min 6,00 zł
za każdą wypłatę, naliczana od
wypłacanej kwoty, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

3% min 6,00 zł
3% min 6,00 zł
3% min 6,00 zł
3% min 7,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł

8. Opłata za wysyłkę pierwszego numeru PIN

za każdy numer PIN

5,00 zł

9. Opłata za wysyłkę kolejnego numeru PIN

za każdy numer PIN

10,00 zł
2% od kwoty zwiększonego
limitu

10. Zmiana limitu kredytowego
11. Minimalna kwota do zapłaty

12. Opłata za wysłanie upomnienia ( nie więcej niż jedno w okresie
rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w
umowie o kartę
13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
14. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro

za każdą zmianę, płatna jednorazowo
naliczana zgodnie z regulaminem
funkcjonowania kart kredytowych i
umową

5% min 50,00 zł

za każde upomnienie/wezwanie do
zapłaty

15,00 zł

za każde zestawienie

2,58 zł

naliczana od kwoty transakcji, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

1% (dot. kart Visa)

Tryb pobierania opłaty

MasterCard

za każdą kartę

15,00 zł

4) pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

Dział VIII. Karty przedpłacone dla klientów indywidualnych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wydanie karty i numeru PIN
1) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków
bieżących w Banku
2) dla pozostałych klientów
2. Zasilenie rachunku karty
3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty
4. Zastrzeżenie karty
5. Użytkowanie karty
6. Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB

za każda kartę

25,00 zł

-

bez opłat

-

30,00 zł

-

bez opłat

miesięcznie
za każdą zmianę numeru PIN

1,40 zł
4,50 zł

2) innych niż wskazane z pkt. 1
7. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB, BPS
2) w kasach banków SGB 4)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 24)
5) w bankomatach za granicą
8. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
9. Transakcje bezgotówkowe
4) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

7,00 zł
bez opłat
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji, naliczana od
wypłacanej kwoty

1,50 zł
1,30 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

miesięcznie

bez oplat

-

bez opłat

Dział IX. Działalność kredytowa - klienci indywidualni
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Kredyty konsumenckie gotówkowe
Prowizja
1) z terminem spłaty do 12 miesięcy
2) z terminem spłaty do 2 lat
3) z terminem spłaty od 2 do 3 lat
4) z terminem spłaty od 3 do 5 lat
5) z terminem spłaty powyżej 5 lat
2. Kredyty niekonsumenckie gotówkowe od 255 550,00 zł
Prowizja
1) z terminem spłaty do 12 miesięcy
2) z terminem spłaty do 2 lat
3) z terminem spłaty do 5 lat
4) z terminem spłaty do 7 lat
3. Kredyty sezonowe ( wg uchwały Zarządu )
Prowizja
4. Kredyt Spółdzielczy dla każdego II
Prowizja
5. Kredyt dla seniorów II
Prowizja
6. Kredyt dla Ciebie i Twojej rodziny II
Prowizja
7. Kredyt dla młodych
Prowizja
8. Kredyt budżecik
Prowizja
9. Kredyty na zakup kolektorów słonecznych
Prowizja 7)
10. Kredyt na budowę domów energooszczędnych
Prowizja
11. Kredyt na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i
remontowych
Prowizja
Opłata za opracownie dokumentacji kredytowej
12. Kredyty konsumenckie w ROR
Prowizja
1) od przyznanego kredytu 7)
2) od odnowionego kredytu na kolejne 12 miesięcy 7)
13. Kredyty mieszkaniowe
Prowizja
1) kredyty mieszkaniowe 7)
2) kredyty dla współnot mieszkaniowych 7)
14. Kredyty mieszkaniowe "Mieszkanie dla młodych"
Prowizja
15. Kredyty konsolidacyjne
Prowizja
1) z terminem spłaty do 10 lat
2) z terminem spłaty powyżej 10 lat
16. Kredyty gotówkowe zabezpieczone hipotecznie
Prowizja
1) z terminem spłaty do 5 lat 7)
2) z terminem spłaty powyżej 5 lat 7)
17. Pożyczki hipoteczne
Prowizja
1) z terminem spłaty do 10 lat
2) z terminem spłaty powyżej 10 lat
18. Za wydanie promesy udzielenia kredytu/gwarancji ( prowizja nie
podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu). 7)
19. Od udzielonych gwarancji, poręczeń, regwarancji lub od
realizowanego czeku własnego z gwarancją zapłaty za każdy
rozpoczęty kolejny okres 12 miesięcy 7)

Tryb pobierania opłaty

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
lub w dniu uruchomienia kredytu

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
lub w dniu uruchomienia kredytu

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
lub w dniu uruchomienia kredytu
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
lub w dniu uruchomienia kredytu
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
lub w dniu uruchomienia kredytu
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
lub w dniu uruchomienia kredytu
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
lub w dniu uruchomienia kredytu
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
lub w dniu uruchomienia kredytu
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
lub w dniu uruchomienia kredytu
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
lub w dniu uruchomienia kredytu

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%

2,00%
2,50%
3,50%
4,00%
do 12,00%
0,00%
3,80%
3,80%
1,00%
1,50%
4,50%
2,00%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
lub w dniu uruchomienia kredytu
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
lub w dniu uruchomienia kredytu

1,00%-2,00%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
lub w dniu uruchomienia kredytu
naliczana od kwoty odnawianego kredytu

1,50%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
lub w dniu uruchomienia kredytu
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
lub w dniu uruchomienia kredytu
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
lub w dniu uruchomienia kredytu

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
lub w dniu uruchomienia kredytu

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
lub w dniu uruchomienia kredytu
za każdą promesę, naliczana od kwoty udzielonego
kredytu/gwarancji, płatna jednorazowo w dniu wydania promesy
naliczana od kwoty udzielonych gwarancji, poręczeń, regwarancji lub
od realizowanego czeku własnego z gwarancją zapłaty za każdy
rozpoczęty kolejny okres 12 miesięcy

naliczana od kwoty prolongowanej raty lub kredytu, płatna
20. Zmiana warunków umowy kredytu w trakcie jej trwania na wniosek
klienta polegający na :
jednorazowo
1) wydłużeniu okresu spłaty kredytu poza termin określony w umowie
kredytu
2) zmianie terminu płatności rat kredytu nie powodujący wydłużenia
okresu spłaty okreslonego w umowie kredytu
naliczana od kwoty przekwalifikowanego kredytu, płatna jednorazowo
21. Za przekwalifikowanie kredytu w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym na kredyt gotówkowy w rachunku kredytowym na
wniosek klienta 7)
22. Za sporządzenie klientom na ich wniosek:
za każdy dokument
1) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia lub
zaświadczenia, że klient figuruje jako dłużnik
za każdy dokument
2) opinii bankowej o współpracy 3)
za każde upomnienie
23. Opłata za sporządzenie i wysłanie upomnienia do kredytobiorców i
poręczycieli w związku z niewykonaniem zobowiązania wynikającego
z umowy kredytu w terminach określonych w umowie.(nie dotyczy
kredytów konsumenckich udzielanych od 11.03.2016r.).

150,00 zł

1,50%

1,00%
1,00%-2,00%
1,00%

3,00%
4,00%

2,50%
3,00%

2,50%
3,00%
2,00% nie mniej niż 300,00
zł i nie więcej niż 3 000,00 zł
4 % nie mniej niż 1000,00
zł

3,50%
3,50%
2,50%

70,00 zł
150,00 zł + VAT
15,00 zł

24. Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty w związku z
niewykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy kredytu (nie
dotyczy kredytów konsumenckich udzielanych od 11.03.2016r.).

za każde wezwanie do zapłaty

15,00 zł

25. Za przygotowanie wniosku o wykreślenie hipoteki na wniosek klienta

za każdy wniosek

30,00 zł

26. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części
nieruchomości
27. Za wydanie kserokopii umowy kredytu
28. Za sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego lub zwalniającego
przedmiot zabezpieczenia kredytu lub pożyczki

za każdy wniosek

50,00 zł

za każdą kserokopię
naliczana od każdego zabezpieczenia

15,00 zł
150,00 zł

naliczana od całkowitej kwoty ugody
naliczana od każdej umowy, płatna jednorazowo

2,00%
150,00 zł

za każdą opinię

50,00 zł

za każda informację

50,00 zł

29. Zawarcie umowy ugody 7)
30. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie lub przystąpienie do długu
31. Za udzielenie informacji o kliencie bankom stanowiąca tajemnicę
bankową, zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe czy informacja
jest
pozytywna
czy negatywna
(nie KRD
Za umieszczenie
pozytywnej
informacji
o kliencie
w BIK S.A./
32. niezależnie
BIG S.A. na wniosek klienta
33. Za wezwanie kredytobiorcy do odnowienia polisy ubezpieczeniowej
wraz z cesją praw na rzecz Banku zgodnie z zapisami umowy
1) Za I wezwanie

po upływie terminu ważności polisy określonego w umowie

0,00 zł

2) Za II wezwanie

po upływie 30 dni od wysłania I wezwania

15,00 zł

3) Za III wezwanie

po upływie 30 dni od wysłania II wezwania

25,00 zł

34. Za dokonanie oceny zdolności kredytowej na wniosek klienta przed
złożeniem wniosku o kredyt:
1) do kwoty kredytu 100 000,00 zł

za każdy wniosek, płatna jednorazowo
150,00 zł

2) powyżej kwoty 100 000,00 zł

250,00 zł

35. Opłata za internetowe badanie księgi wieczystej przez pracownika
Banku na wniosek klienta przy składaniu wniosku o kredyt
zabezpieczany hipotecznie

za badanie każdej księgi

15,00 zł

36. Opłata za badanie księgi wieczystej przez pracownika Banku w
przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia aktualnego odpisu KW
zgodnie z zapisem umowy kredytu
37. Za sporządzenie i wydanie duplikatu zaświadczenia dotyczącego
zwolnienia zabezpieczenia w formie hipoteki, zastawu lub
przewłaszczenia

za badanie każdej księgi

20,00 zł

za każdy duplikat

50,00 zł

za każdy dokument

50,00 zł

za każdy dokument

10,00 zł

od kwoty restrukturyzowanego zadłużenia

2%

38. Za wydanie klientowi promesy wyrażającej zgodę na wykreślenie
hipoteki po spłacie kredytu.
39. Za wydnie duplikatu dokumentu spłaty kredytu lub odsetek
40. Za przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia na wniosek Klienta

3) na podstawie faktury wystawionej przez Bank
7) Bank może stosować negocjacje prowizji i opłat zgodnie z "Instrukcją służbową zasad stosowania indywidualnych warunków i cen produktów w PBS w Gostyniu"

Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.
1)
2)
2.

Otwarcie rachunku
głównego
pomocniczego
Prowadzenie rachunku

3.
4.
1)
2)

Wpłaty gotówkowe na rachunek
Wypłaty gotówkowe z rachunku
do 40 000,00 zł
powyżej 40 000,00 zł awizowane do godziny 10 dnia
poprzedzającego wypłatę
awizowane i nieodebrane
nieawizowane powyżej 40 000,00 zł
Przelewy w formie papierowej na rachunki
prowadzone w PBS w Gostyniu
prowadzone w innym Banku
na rzecz ZUS
Zlecenia bezgotówkowe realizowane za pośrednictwem systemu
SORBNET (usługa dostępna w placówkach bankowych w formie
zleceń papierowych)

3)
4)
5.
1)
2)
3)
6.

7. Za wewnętrzne przekazanie środków z rachunku bieżącego
dotyczącego własnej działalności gospodarczej lub rolniczej na
rachunek ROR, aVista własny lub współmałżonka
8. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w banku, w
innych bankach ( za wyjątkiem zleceń z tytułu ubezpieczenia kart
płatniczych ) złożonego:

Tryb pobierania
opłaty

Rachunek bieżący dla
przedsiebiorstw, spółek i
spółdzielni

Rachunek bieżący dla osób
prowadzących działalność
gospodarczą

Rachunek bieżący dla rolników

Rachunki organizacji
społecznych, stowarzyszeń,
fundacji

Rachunek bieżący Extra Zus

jednorazowo w dniu
otwarcia
miesięcznie za każdy
rachunek
-

0,00 zł
15,00 zł
25,00 zł

0,00 zł
15,00 zł
25,00 zł

0,00 zł
15,00 zł
12,00 zł

0,00 zł
15,00 zł
7,50 zł

0,00 zł
nie dotyczy
0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,2% nie mniej niż 3,00 zł
0,2% nie mniej niż 80,00 zł

0,2% nie mniej niż 3,00 zł
0,2% nie mniej niż 80,00 zł

0,2% nie mniej niż 3,00 zł
0,2% nie mniej niż 80,00 zł

0,2% nie mniej niż 3,00 zł
0,2% nie mniej niż 80,00 zł

0,4% nie mniej niż 160,00 zł
0,4% nie mniej niż 160,00 zł

0,4% nie mniej niż 160,00 zł
0,4% nie mniej niż 160,00 zł

0,4% nie mniej niż 160,00 zł
0,4% nie mniej niż 160,00 zł

0,4% nie mniej niż 160,00 zł
0,4% nie mniej niż 160,00 zł

bez opłat
3,00 zł
3,50 zł
25,00 zł

bez opłat
3,00 zł
3,50 zł
25,00 zł

bez opłat
3,00 zł
3,50 zł
25,00 zł

bez opłat
3,00 zł
3,50 zł
25,00 zł

nie dotyczy
3,00 zł
4,00 zł
25,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

nie dotyczy

naliczana od
wypłacanej kwoty

nie dotyczy

za każdy przelew

od każdego zlecenia

od każdego
przekazania
od każdego zlecenia

z wyłączeniem Mleczarnia Gostyń

nie dotyczy

3,00 zł
5,20 zł

3,00 zł
5,20 zł

3,00 zł
5,20 zł

3,00 zł
5,20 zł

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

3,00 zł
0,00 zł

3,00 zł
0,00 zł

3,00 zł
0,00 zł

3,00 zł
0,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

3,00 zł
0,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

3,00 zł
0,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

3,00 zł
0,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

nie dotyczy

od każdego zlecenia
za każdą dyspozycję

3,00 zł
0,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

13. Za powiadomienie przez Bank o braku możliwości zrealizowania
dyspozycji Zlecenia stałego lub Polecenia zapłaty w związku z
brakiem środków na rachunku klienta

od każdego zlecenia

7,50 zł

7,50 zł

7,50 zł

7,50 zł

nie dotyczy

14. Zmiana karty wzorów podpisów

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

15. Za dokonanie zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny i
odwrotnie

za każdą dyspozycję

nie dotyczy

nie dotyczy

20,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

16. Przyjęcie czeku do inkasa

za każdą dyspozycję

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

nie dotyczy

za każdą realizację
17. Za realizację zlecenia automatycznej lokaty weekendowej oraz lokat
typu call
otwarcia lokaty
za każde wystawienie
18. Wystawienie protokołu różnicy kasowej przy wpłatach w formie
zamkniętej
protokołu

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

nie dotyczy

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

nie dotyczy

1) w placówce PBS w Gostyniu
- od każdego zlecenia
- od zlecenia ubezpieczenia na życie PZU (zawartych do
31.03.2015r.)
2) w systemie internetowym eBanknet
9. Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego
1) w placówce PBS w Gostyniu
2) w systemie internetowym eBanknet
10. Odwołanie zlecenia stałego
1) w placówce PBS w Gostyniu
2) w systemie internetowym eBanknet
11. Realizacja pojedynczego polecenia zapłaty
12. Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty z rachunku dłużnika

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję

nie dotyczy
nie dotyczy

19. Wydanie książeczki czekowej

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

nie dotyczy

20. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego

za każdą dyspozycję

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

nie dotyczy

21. Zgłoszenie o utracie czeku i postępowanie umorzeniowe

za każdą dyspozycję

25,00 zł

za każdą blokadę

50,00 zł

za każde upomnienie

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

za każde przekazanie

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

za każdy dokument
za każdy dokument
za każdy dokument
za każdą stronę
wydruku

10,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

za każdy dokument

70,00 zł

70,00 zł

70,00 zł

70,00 zł

70,00 zł

za każdy dokument

150,00 zł + VAT

150,00 zł + VAT

150,00 zł + VAT

150,00 zł + VAT

150,00 zł + VAT

3) zaświadczenia potwierdzjącego posiadanie i numer rachunku
28. Telefoniczna informacja o koncie ( za wcześniejszym
potwierdzeniem ustalonego pisemnie hasła)

za każdy dokument
miesięcznie

10,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
nie dotyczy

29. Za nadanie na zlecenie klienta potwierdzenia przelewu/ wpłaty
faxem
30. Odzyskanie przez Bank na wniosek klienta kwoty transakcji
wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza
rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

od każdego zlecenia

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

za każdą dyspozycję

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

za każdy rachunek,
jednorazowo w dniu
likwidacji

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

Rachunek bieżący dla
przedsiebiorstw, spółek i
spółdzielni
60,00 zł

Rachunek bieżący dla osób
prowadzących działalność
gospodarczą
60,00 zł

Rachunki organizacji
społecznych

Rachunek bieżący Extra Zus

60,00 zł

60,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

miesięcznie

30,00 zł
50,00 zł
4,00 zł

30,00 zł
50,00 zł
4,00 zł

30,00 zł
50,00 zł
4,00 zł

30,00 zł
50,00 zł
4,00 zł

nie dotyczy

za każdą zmianę
za każdą zmianę

10,00 zł
25,00 zł

10,00 zł
25,00 zł

10,00 zł
25,00 zł

10,00 zł
25,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

bez opłat
4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
0,60 zł

bez opłat
4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
0,60 zł

bez opłat
4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
0,60 zł

bez opłat
4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
0,60 zł

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

22. Zlecenia w obrocie dewizowym
23. Dokonanie na wniosek klienta blokady środków na rachunku z tytułu
zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych
tytułów ( nie dotyczy zabezpieczenia kredytów udzielonych przez
PBS w Gostyniu, blokad związanych z realizacją zajęć
egzekucyjnych oraz zleceń zagranicznych )

24. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia z powodu powstania
niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku 8)
25. Za realizacje tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc
takiego tytułu
26. Za sporządzenie:
1) odpisu wyciągu bankowego bez załączników
2) za każdy załącznik do wyciągu
3) wydanie potwierdzenia przelewu (kserokopii)
4) za każda stronę wydruku o obrotach na rachunku bankowym
27. Za sporządzenie klientom na ich wniosek:
1) informacji stwierdzającej posiadanie rachunku i/lub wysokość salda,
obrotów na rachunku lub aktualnego zadłużenia
2) opinii bankowej o współpracy 3)

31. Likwidacja rachunku bieżącego/pomocniczego

KARTY PŁATNICZE DEBETOWE ( DOTYCZY KART VISA
ELECTRON BUSINESS)

Wydanie, wznowienie karty pierwszej i kolejnej
Wydanie karty w miejsce
uszkodzonej
utraconej
Opłata za użytkowanie karty
Zmiana limitów transakcyjnych karty
limit transakcyjny bezgotowkowy
limit transakcyjny gotówkowy (nie pobiera się opłaty w przypadku
obnizenia limitu gotówkowego)
36. Transakcje bezgotówkowe
37. Opłata za wypłatę gotówki
32.
33.
1)
2)
34.
35.
1)
2)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

w bankomatach sieci SGB, BPS
w kasach banków sieci SGB 4)
w innych bankomatach
w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2 4)
za granicami kraju
w ramach usługi cashback

Tryb pobierania
opłaty

za każdą kartę
za każdą kartę

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

38. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż naliczana od kwoty
euro
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia
operacji

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie wymienialnej w PBS w Gostyniu
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Rachunek bieżący dla rolników

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

39. Opłata za wysyłkę pierwszego numeru PIN

za każdy numer PIN

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

nie dotyczy

40. Opłata za wysyłkę kolejnego numeru PIN

za każdy numer PIN

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

nie dotyczy

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

bez opłat
1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

bez opłat
1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

bez opłat
1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

bez opłat
1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

1,45 zł
2,55 zł

1,45 zł
2,55 zł

1,45 zł
2,55 zł

1,45 zł
2,55 zł

1,05 zł
2,95 zł

1,05 zł
2,95 zł

1,05 zł
2,95 zł

1,05 zł
2,95 zł

2,05 zł
4,75 zł

2,05 zł
4,75 zł

2,05 zł
4,75 zł

2,05 zł
4,75 zł

Rachunek bieżący dla
przedsiebiorstw, spółek i
spółdzielni
0,00 zł

Rachunek bieżący dla osób
prowadzących działalność
gospodarczą
0,00 zł

30,00 zł
50,00 zł
miesięcznie

41.
1)
2)
42.
1)
2)
43.
44.

Zmiana numeru PIN w bankomacie
sieci SGB
innych niż wskazane z pkt.1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
banków sieci SGB
innych niż wskazane z pkt.1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

miesięcznie
za każde zestawienie

45. Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta 10)
Classic
Gold

46. Wydanie, wznowienie karty pierwszej i kolejnej
47. Wydanie karty w miejsce
1) uszkodzonej

10)

nie dotyczy

miesięcznie

Tryb pobierania
opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Rachunek bieżący dla rolników

Rachunki organizacji
społecznych

Rachunek bieżący Extra Zus

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

6,50 zł

6,50 zł

6,50 zł

6,50 zł

nie dotyczy

za każdą zmianę

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

nie dotyczy

za każdą zmianę

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

nie dotyczy

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

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

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł

3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł

3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł

3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

1,30 zł

1,30 zł

1,30 zł

1,30 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

za każdą kartę
za każdą kartę

2) utraconej
48. Opłata za użytkowanie karty

nie dotyczy
nie dotyczy

miesięcznie

Classic
Gold
KARTY PŁATNICZE DEBETOWE ( DOTYCZY KART
MASTERCARD BUSINESS DEBIT PAYPASS)

nie dotyczy

miesięcznie

Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczny podróżnik 10)
Classic
Gold
Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta + bezpieczny podróżnik

nie dotyczy

49. Zmiana limitów transakcyjnych karty
1) limit transakcyjny bezgotowkowy
2) limit transakcyjny gotówkowy (nie pobiera się opłaty w przypadku
obnizenia limitu gotówkowego)
50. Transakcje bezgotówkowe
51. Opłata za wypłatę gotówki
1) w bankomatach sieci SGB, BPS
2) w kasach banków sieci SGB 4)
3) w innych bankomatach
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2 4)
5) za granicami kraju
6) w ramach usługi cashback

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

52. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż naliczana od kwoty
euro
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia
operacji

nie dotyczy

53. Opłata za wysyłkę pierwszego numeru PIN

za każdy numer PIN

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

nie dotyczy

54. Opłata za wysyłkę kolejnego numeru PIN

za każdy numer PIN

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

nie dotyczy

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,00 zł
3,00 zł

1,00 zł
3,00 zł

1,00 zł
3,00 zł

1,00 zł
3,00 zł

55. Zmiana numeru PIN w bankomacie

za każdą zmianę

1) sieci SGB
2) innych niż wskazane z pkt.1
56. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

za każde sprawdzenie

1) banków sieci SGB
2) innych niż wskazane z pkt.1
57. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

nie dotyczy

miesięcznie

nie dotyczy

nie dotyczy

58. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

1,45 zł

1,45 zł

1,45 zł

1,45 zł

2,55 zł

2,55 zł

2,55 zł

2,55 zł

1,05 zł

1,05 zł

1,05 zł

1,05 zł

2,95 zł

2,95 zł

2,95 zł

2,95 zł

Classic

2,05 zł

2,05 zł

2,05 zł

2,05 zł

Gold

4,75 zł

4,75 zł

4,75 zł

4,75 zł

-

-

-

-

59. Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta
Classic

10)

za każde zestawienie
miesięcznie

Gold
Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczny podróżnik 10)
Classic

miesięcznie

Gold
Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta + bezpieczny podróżnik 10)

60. Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta dla klienta oraz Assistance
KARTY PŁATNICZE DEBETOWE ( DOTYCZY KART VISA
ELECTRON BUSINESS PAYWAVE)

nie dotyczy

nie dotyczy

miesięcznie

Tryb pobierania
opłaty

-

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Rachunek bieżący dla
przedsiebiorstw, spółek i
spółdzielni
60,00 zł

Rachunek bieżący dla osób
prowadzących działalność
gospodarczą
60,00 zł

Rachunek bieżący dla rolników

Rachunki organizacji
społecznych

Rachunek bieżący Extra Zus

60,00 zł

60,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

miesięcznie

50,00 zł
4,00 zł

50,00 zł
4,00 zł

50,00 zł
4,00 zł

50,00 zł
4,00 zł

nie dotyczy

za każdą zmianę

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

nie dotyczy

za każdą zmianę

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

nie dotyczy

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat
4,50 zł

bez opłat
4,50 zł

bez opłat
4,50 zł

bez opłat
4,50 zł

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

2% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
3% min. 10,00 zł

2% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
3% min. 10,00 zł

2% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
3% min. 10,00 zł

2% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
3% min. 10,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

67. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż naliczana od kwoty
euro
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia
operacji

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

nie dotyczy

68. Opłata za wysyłkę pierwszego numeru PIN

za każdy numer PIN

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

nie dotyczy

69. Opłata za wysyłkę kolejnego numeru PIN

za każdy numer PIN

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

nie dotyczy

6,00 zł
7,00 zł

6,00 zł
7,00 zł

6,00 zł
7,00 zł

6,00 zł
7,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

1,45 zł
2,55 zł

1,45 zł
2,55 zł

1,45 zł
2,55 zł

1,45 zł
2,55 zł

61. Wydanie, wznowienie karty pierwszej i kolejnej
62. Wydanie karty w miejsce
1) uszkodzonej
2)
63.
64.
1)

utraconej
Opłata za użytkowanie karty
Zmiana limitów transakcyjnych karty
limit transakcyjny bezgotowkowy

2) limit transakcyjny gotówkowy (nie pobiera się opłaty w przypadku
obnizenia limitu gotówkowego)
65. Transakcje bezgotówkowe
66. Opłata za wypłatę gotówki
1) w bankomatach sieci SGB, BPS
2) w kasach banków sieci SGB 4)

3) w innych bankomatach
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2 4)
5) za granicami kraju

6) w ramach usługi cashback

70. Zmiana numeru PIN w bankomacie
1) sieci SGB
2) innych niż wskazane z pkt.1
71. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
1) banków sieci SGB
2) innych niż wskazane z pkt.1
72. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
73. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
74. Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta 11)
Classic
Gold
Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczny podróżnik 11)

za każdą kartę
za każdą kartę

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji,
naliczana od
wypłaconej kwoty

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

za każdą zmianę

nie dotyczy

za każde sprawdzenie

miesięcznie
za każde zestawienie

nie dotyczy

miesięcznie

miesięcznie

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Classic
Gold
Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta + bezpieczny podróżnik 11)
Classic
Gold
75. Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta dla klienta oraz Assistance

1,05 zł
2,95 zł

1,05 zł
2,95 zł

1,05 zł
2,95 zł

1,05 zł
2,95 zł

2,05 zł
4,75 zł
bez opłat

2,05 zł
4,75 zł
bez opłat

2,05 zł
4,75 zł
bez opłat

2,05 zł
4,75 zł
bez opłat

-

12)

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
76. Usługi w systemie HomeNet
1) instalacja HomeNet
2) opłata za korzystanie z usługi
3) opłata za przelew zewnętrzny
4) wykonanie przelewu zewnetrznego - realizowane w systemie
Express Elixir
5) opłata za przelew wewnętrzny
6) wygenerowanie nowych kluczy
77. Usługi w systemie eBanknet
1) aktywacja usługi
2) opłata za korzystanie z usługi
3) wykonanie przelewu zewnętrznego
4) wykonanie przelewu zewnetrznego - realizowane w systemie
Express Elixir
5) wykonanie przelewu wewnętrznego
6) opłata za wygenerowanie listy haseł jednorazowych na zlecenie
klienta ( za 50 haseł )
7) za wysłanie listy haseł listem poleconym
8) autoryzacja dyspozycji w systemie eBankNet wykorzystaniem hasła
SMS
9) blokada dostępu do usługi na zlecenie klienta
10) odblokowanie dostępu do usługi na zlecenie klienta

11) dokonanie zmian sposobu dysponowania rachunkiem na wniosek
klienta (aneks do umowy)
12) doładowanie telefonu komórkowego PRE-PAID na rzecz BluMedia
78.
1)
2)
3)

Usługi w systemie SMS
aktywacja usługi
informacja za posrednictwem usługi 5)
za zmianę konfiguracji przesyłanych informacji na wniosek klienta

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Rachunek bieżący dla rolników

Tryb pobierania
opłaty

Rachunek bieżący dla
przedsiebiorstw, spółek i
spółdzielni

Rachunek bieżący dla osób
prowadzących działalność
gospodarczą

za każdą dyspozycję

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

miesięcznie
za każdy przelew
za każdy przelew

50,00 zł
1,40 zł
8,00 zł

50,00 zł
1,40 zł
8,00 zł

50,00 zł
1,40 zł
8,00 zł

50,00 zł
1,40 zł
8,00 zł

za każdy przelew
za każdy klucz

bez opłat
200,00 zł

bez opłat
200,00 zł

bez opłat
200,00 zł

bez opłat
200,00 zł

za każdy przelew
za każdy przelew

bez opłat
bez opłat
1,40 zł
8,00 zł

bez opłat
bez opłat
1,40 zł
8,00 zł

bez opłat
bez opłat
1,40 zł
8,00 zł

bez opłat
bez opłat
1,40 zł
8,00 zł

za każdy przelew
za każdą listę, za
wyjątkiem pierwszej
listy

0,00 zł
10,00 zł

0,00 zł
10,00 zł

0,00 zł
10,00 zł

0,00 zł
10,00 zł

od każdej przesyłki
za każdy SMS

8,00 zł
0,20 zł

8,00 zł
0,20 zł

8,00 zł
0,20 zł

8,00 zł
0,20 zł

za każda dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą dyspozycję,
za wyjątkiem pierwszej

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każde zlecenie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

od każdego SMS
za każdą dyspozycję

bez opłat
0,30 zł
5,00 zł

bez opłat
0,30 zł
5,00 zł

bez opłat
0,30 zł
5,00 zł

bez opłat
0,30 zł
5,00 zł

Rachunki organizacji
społecznych

nie dotyczy
Rachunek bieżący Extra Zus

nie dotyczy

3) na podstawie faktury wystawionej przez Bank
4) pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
5) informacja wysyłana w przypadku wpływu na rachunek powyżej
kwoty 10,00 zł
8) w przypadku powstania zaległości w kwocie :
a) powyżej 50,00 zł w przypadku rachunku bieżącego dla rolników
b) powyżej 100,00 zł w przypadku rachunku bieżącego dla firm, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, organizacji
społecznych
oraz
ZUS roku
10)
obowiązuje
odExtra
01.04.2015
11) dla kart wydawanych od 01.04.2015
12) dla kart wydawanych do 31.03.2015 roku do końca terminu ich
ważności

nie dotyczy

miesięcznie

Dział XI. Karty charge dla klientów instytucjonalnych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wydanie pierwszej karty do rachunku
2.
3.
1)
2)
4.
5.
6.
1)
2)
3)
4)
5)
7.
8.
9.
1)
2)
10.
11.
12.
13.

Wydanie, wznowienie kolejnej karty
Wydanie karty w miejsce
uszkodzonej
utraconej
Użytkowanie karty
Zmiana limitów transakcyjnych karty
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB, BPS

14.
1)
2)
15.

Za odroczenie terminu od transakcji sprzedaży - dotyczy operacji
w kraju
za granicą
Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia

w kasach banków sieci SGB 4)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2 4)
w bankomatach za granicą
Opłata za wysyłkę pierwszego numeru PIN
Opłata za wysyłkę kolejnego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach
banków SGB
innych niż wskazane w pkt. 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Transakcje bezgotówkowe
Przekroczenie limitu transakcyjnego

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę

MasterCard Business
80,00 zł

za każdą kartę
za każdą kartę

80,00 zł

miesięcznie
za każdą zmianę

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

za każdy numer PIN
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

miesięcznie
za każde zestawienie
naliczana od kwoty przekroczenia
miesięcznie, naliczana od kwoty
transakcji wykonanych w
poprzednim cyklu rozliczeniowym
naliczana w dniu rozliczenia,
pobierana po wpływie środków na
rachunek

16. Opłata za wysłanie upomnienia ( nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) za każde upomnienie/wezwanie do
lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę
zapłaty

30,00 zł
50,00 zł
2,00 zł
5,00 zł
2,00%
2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
4,50 zł
8,00 zł
4,50 zł
7,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
bez opłat
5,00%

1,00%
1,00%
50,00 zł

25,00 zł

17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

za każdą kartę

równowartość 150 USD 6) plus
koszty operacyjne MasterCard

18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

za każdą kartę

równowartość 95 USD 6) plus
koszty operacyjne MasterCard

19. Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta
Classic

miesięcznie
1,45 zł

Gold
Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczny podróżnik

2,55 zł
miesięcznie

Classic

1,05 zł

Gold
Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta + bezpieczny podróżnik

2,95 zł
miesięcznie

Classic

2,05 zł

Gold

4,75 zł

4) pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
6) określona wg kursu sprzedazy dewiz z tabeli kursów SGB Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności

Dział XII. Karty kredytowe dla klientów instytucjonalnych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wydanie karty:

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę

MasterCard

1) głównej

75,00 zł

2) dołączonej

75,00 zł

2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania
pierwszej karty)
1) głównej

rocznie, z góry za każdy rok ważności karty
(pierwszej i wznowionych)

2) dołączonej

75,00 zł
75,00 zł

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej

za każdą kartę

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN

za każdą kartę

35,00 zł

-

bez opłat

5. Wznowienie karty

75,00 zł

6. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS
2) w kasach banków SGB 4)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

4% min 10,00 zł
za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej
kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji

4) w kasach innych inz wskazane w pkt. 2 4)
5) w bankomatach za granicą
7. Zmiana PIN w bankomatach

4% min 10,00 zł
4% min 10,00 zł
4% min 10,00 zł
4% min 10,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł

8. Opłata za wysyłkę pierwszego numeru PIN

za każdy numer PIN

5,00 zł

9. Opłata za wysyłkę kolejnego numeru PIN

za każdy numer PIN

8,00 zł

za każde przekroczenie

50,00 zł
2% od kwoty zwiększonego
limitu

10. Przekroczenie limitu kredytowego
11. Zmiana limitu kredytowego
12. Minimalna kwota do zapłaty

13. Opłata za wysłanie upomnienia ( nie więcej niż jedno w okresie
rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w
umowie o kartę
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

za każdą zmianę, płatna jednorazowo
naliczana zgodnie z regulaminem
funkcjonowania kart kredytowych i umową

5% min 50,00 zł

za każde upomnienie/wezwanie do zapłaty

25,00 zł

za każde zestawienie

5,00 zł

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

Dział XIII. Karty przedpłacone dla klientów instytucjonalnych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1. Wydanie karty i PIN

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
za każdą dyspozycję

2. Zasilenie rachunku karty
3. Zastrzeżenie karty

-

4. Użytkowanie karty

miesięcznie

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard
wg indywidualnie uzgodnionych
stawek
wg indywidualnie uzgodnionych
stawek
bez opłat
wg indywidualnie uzgodnionych
stawek

5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB

-

bez opłat

6. Transakcje bezgotówkowe

-

bez prowizji

Dział XIV. Działalność kredytowa dla klientów instytucjonalnych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 9)
Prowizja
Opłata za opracownie dokumentacji kredytowej
2. Kredyt obrotowy dla rolników "Dobry Plon II" 9)
Prowizja
Opłata za opracownie dokumentacji kredytowej

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo
2,50%
przed lub w dniu uruchomienia kredytu
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo 0,50% nie mniej niż 50,00 zł i nie
przed lub w dniu uruchomienia kredytu
więcej niż 4 000,00 zł 7)
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo
przed lub w dniu uruchomienia kredytu
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo
przed lub w dniu uruchomienia kredytu

1,90%-3,00%
150,00 zł

3. Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 9)
Prowizja
Opłata za opracownie dokumentacji kredytowej

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo
2,00%
przed lub w dniu uruchomienia kredytu
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo 0,50% nie mniej niż 50,00 zł i nie
przed lub w dniu uruchomienia kredytu
więcej niż 4 000,00 zł 7)

4. Kredyt obrotowy Przyjazny kredyt dla rolników
Prowizja
Opłata za opracownie dokumentacji kredytowej

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo
przed lub w dniu uruchomienia kredytu
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo
przed lub w dniu uruchomienia kredytu

2,50%
0,50% nie mniej niż 50,00 zł

5. Kredyt obrotowy w zasięgu ręki dla Twojej firmy
Prowizja
Opłata za opracownie dokumentacji kredytowej

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo
przed lub w dniu uruchomienia kredytu
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo
przed lub w dniu uruchomienia kredytu

2,50%
0,50%

6. Dogodny kredyt obrotowy dla firm
Prowizja
1) do 1 roku

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo
przed lub w dniu uruchomienia kredytu

2) powyżej roku do 5 lat
Opłata za opracowanie dokumentacji kredytowej

1,00%
2,00%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo
przed lub w dniu uruchomienia kredytu

250,00 zł

7. Kredyt obrotowy z poręczeniem na wsparcie lokalnego biznesu
Prowizja
1) do roku czasu

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo
przed lub w dniu uruchomienia kredytu

2) powyżej 1 roku do 3 lat
Opłata za opracownie dokumentacji kredytowej
8. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 9)
Prowizja

Opłata za opracownie dokumentacji kredytowej
9. Kredyty inwestycyjne na działalność rolniczą i poza rolniczą9)
Prowizja
1) do 10,00% włącznie środków własnych

1,00%
1,50%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo
przed lub w dniu uruchomienia kredytu

250,00 zł

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, lub od kwoty
odnowienia kredytu płatna:- w przypadku kredytu udzielanego
na okres 1 roku - jednorazowo przed lub w dniu
uruchomienia kredytu - w przypadku udzielenia kredytu na
okres 5 lat – naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub od
kwoty odnawianego limitu, płatna po upływie kolejnego
jednego roku od dnia zawarcia umowy

1,25% - 2,00% 7)

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo 0,50% nie mniej niż 50,00 zł i nie
przed lub w dniu uruchomienia kredytu
więcej niż 4 000,00 zł 7)
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo
przed lub w dniu uruchomienia kredytu

1,50%7)
1,25%7)

2) do 20,00% włącznie środków własnych

1,00%7)
250,00 zł

3) powyżej 20,00% środków własnych
Opłata za opracownia dokumentacji kredytowej
10. Kredyty unijne
Prowizja
Opłata za opracownie dokumentacji kredytowej
11. Kredyty inwestycyjne preferencyjne, CSK oraz klęsowe 9)

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo
przed lub w dniu uruchomienia kredytu
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo
przed lub w dniu uruchomienia kredytu

1,50%-2,50%7)
0,50% nie mniej niż 150,00 zł i
nie więcej niż 4 000,00 zł 7)
1,85% 7)

12. Kredyty rewolwingowe
Prowizja
13. Kredyty dla działalności gospodarczej i rolniczej 9)
1) Kredyt płatniczy
Prowizja

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo
przed lub w dniu uruchomienia kredytu
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo
przed lub w dniu uruchomienia kredytu

Opłata za opracownie dokumentacji kredytowej

0,20%-0,75%

0,50% - 1,00% 7)
0,10% nie mniej niż 40,00 zł i nie
więcej niż 2 000,00 zł 7)

2) Kredytowa linia hipoteczna
3,50% - 5,50% 7)
0,50% nie mniej niż 100,00 zł i
nie więcej niż 3 500,00 zł 7)

Prowizja
Opłata za opracownie dokumentacji kredytowej
3) Pożyczka
Prowizja
Opłata za opracownie dokumentacji pożyczki
14. Zwiększenie kwoty kredytu w rachunku bieżącym bez wydłużania terminu
jego spłaty
Opłata za opracownie dokumentacji kredytowej

naliczana od kwoty zwiększenia kredytu

1,50% - 2,50% 7)
0,50% nie mniej niż 100,00 zł i
nie więcej niż 3 500,00 zł 7)
1,50% - 2,00% 7)
0,50% nie mniej niż 50,00 zł i nie
więcej niż 2 000,00 zł 7)

15. Za wydanie promesy udzielenia kredytu/gwarancji ( prowizja nie podlega
zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu).

16. Od udzielonych gwarancji, poręczeń, regwarancji lub od realizowanego czeku
własnego z gwarancją zapłaty za każdy rozpoczęty kolejny okres 12 miesięcy

17. Zmina warunków umowy kredytu w trakcie jej trwania na wniosek klienta
polegający na:
1) wydłużeniu okresu spłaty kredytu poza termin określony w umowie kredytu
2) zmianie terminu płatności rat kredytu nie powodujący wydłużenia okresu
spłaty określonego w umowie kredytu
Opłata za opracownie dokumentacji kredytowej
18. Za przekwalifikowanie kredytu obrotowego na zakup rzeczowych środków do
produkcji rolnej lub obrotowego klęskowego na kredyt komercyjny obrotowy
na wniosek klienta

za każdą promesę,naliczana od kwoty udzielonego
do 2,00% nie mniej niż 300,00 zł
kredytu/gwarancji, płatna jednorazowo w dniu wydania
i nie więcej niż 3 000,00 zł 7)
promesy. Przy pobieraniu opłaty za wydaną promesę nie
pobiera się opłaty za opracowanie dokumentacji kredytowej
naliczana od kwoty udzielonych gwarancji, poręczeń,
regwarancji lub od realizowanego czeku własnego z
gwarancją zapłaty za każdy rozpoczęty kolejny okres 12
miesięcy

naliczana od kwoty prolongowanej raty lub kredytu, płatna
jednorazowo

7)

3,00%
3,00%
0,50% nie mniej niż 50,00 zł
3,00%

naliczana od kwoty przekwalifikowanego kredytu, płatna
jednorazowo

Opłata za opracownie dokumentacji kredytowej
19. Za przekwalifikowanie kredytu w rachunku bieżącym na kredyt komercyjny
obrotowy na wniosek klienta
Opłata za opracownie dokumentacji kredytowej

do 4 % nie mniej niż 1 000,00 zł

0,50% nie mniej niż 50,00 zł
naliczana od kwoty przekwalifikowanego kredytu, płatna
jednorazowo

2,00% - 3,00% 7)
0,50% nie mniej niż 50,00 zł

20. Za sporządzenie klientom na ich wniosek:
1) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia lub zaświadczenia, że
klient figuruje jako dłużnik
2) opinii bankowej o współpracy 3)

za każdy dokument

70,00 zł

za każdy dokument

150,00 zł + VAT

za każde upomnienie/wezwanie do zapłaty

25,00 zł

22. Za sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki

za każdy wniosek

30,00 zł

23. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości

za każdy wniosek

50,00 zł

21. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia/wezwania do zapłaty w związku z
niewykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy zgodnie z zapisami
umowy

24. Za wydanie kserokopii umowy kredytu
25. Za sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego lub zwalniającego
przedmiot zabezpieczenia kredytu lub pożyczki
26. Zawarcie umowy ugody
27. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie lub przystąpienie do długu
28. Za udzielenie informacji o kliencie bankom stanowiąca tajemnicę bankową,
zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe - niezależnie czy informacja
jest pozytywna czy negatywna (nie dotyczy informacji kierowanej do PKO
29. Za wydanie na wniosek klienta uzasadnienia odmowy przyznania ( udzielenia
) kredytu przez Bank
30. Za umieszczenie pozytywnej informacji o kliencie w BIK S.A./ KRD BIG S.A.
na wniosek klienta
31. Skierowanie wniosku do Sądu o nadanie bankowego tytułu egzekucyjnego
klauzuli wykonalności
32. Za sporządzenie nowego harmonogramu spłat na wniosek klienta

za każda kserokopię

15,00 zł

naliczana od każdego zabezpieczenia

150,00 zł

naliczana od całkowitej kwoty ugody

2,00%

naliczana od każdej umowy, płatna jednorazowo

150,00 zł

za każdą opinię

50,00 zł

naliczana od wartości wnioskowanego kredytu, płatna
jednorazowo
za każda informację

10,00%
50,00 zł

za każdy tytuł egzekucyjny

50,00 zł

za każdy wniosek

10,00 zł

33. Za wezwanie kredytobiorcy do przedstawienia dokumentów niezbędnych do
oceny sytuacji ekonomiczno finansowej zgodnie z zapisami umowy
1) Za I wezwanie

po upływie terminu

0,00 zł

2) Za II wezwanie

po upływie 30 dni od wysłania I wezwania

30,00 zł

3) Za III wezwanie

po upływie 30 dni od wysłania II wezwania

50,00 zł

po upływie terminu ważności polisy określonego w umowie

0,00 zł

2) Za II wezwanie

po upływie 30 dni od wysłania I wezwania

15,00 zł

3) Za III wezwanie

po upływie 30 dni od wysłania II wezwania

25,00 zł

34. Za wezwanie kredytobiorcy do odnowienia polisy ubezpieczeniowej wraz z
cesją praw na rzecz Banku zgodnie z zapisami umowy
1) Za I wezwanie

35. Za dokonanie oceny zdolności kredytowej na wniosek klienta przed
złożeniem wniosku o kredyt:
1) do kwoty kredytu 100 000,00 zł

za każdy wniosek, płatna jednorazowo
150,00 zł

2) powyżej kwoty 100 000,00 zł

250,00 zł

36. Opłata za internetowe badanie księgi wieczystej przez pracownika Banku na
wniosek klienta przy składaniu wniosku o kredyt zabezpieczany hipotecznie

za badanie każdej księgi

15,00 zł

37. Opłata za badanie księgi wieczystej przez pracownika Banku w przypadku
niedopełnienia obowiązku złożenia aktualnego odpisu KW zgodnie z zapisem
umowy kredytu
38. Za sporządzenie i wydanie duplikatu zaświadczenia dotyczącego zwolnienia
zabezpieczenia w formie hipoteki, zastawu lub przewłaszczenia

za badanie każdej księgi

20,00 zł

za każdy duplikat

50,00 zł

39. Prowizja administracyjna za obsługę dopłat ARiMR

naliczana miesięcznie od kwoty pozostającej do spłaty
0,15% w stosunku rocznym ,nie
kredytu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego, płatna w
mniej niż 5,00 zł
pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca

40. Za wydanie klientowi promesy wyrażającej zgodę na wykreślenie hipoteki po
spłacie kredytu
za każdy dokument
41. Za przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia na wniosek Klienta
Od kwoty restrukturyzowanego zadłużenia
Opłata za ponowną ocenę zdolności kredytowej przy restrukturyzacji
zadłużenia
3) na podstawie faktury wystawionej przez Bank

50,00 zł
2%
200 zł

7) Bank może stosować negocjacje prowizji i opłat zgodnie z "Instrukcją służbową zasad stosowania indywidualnych warunków i cen produktów w PBS w Gostyniu"
9) Po podpisaniu umowy kredytu oraz wydaniu promesy kredytowej prowizja i opłata nie podlegają zwrotowi

Dział XV. Depozyty, wkłady oszczędnościowe a`vista i lokaty terminowe
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3. Przelew w formie papierowej z rachunku oszczędnościowego aVista
na rachunek prowadzony w PBS w Gostyniu
na rachunek prowadzony w innym Banku
4. Realizacja zlecenia stałego z rachunku a`vista na rachunek prowadzony w banku, w
innych bankach złożonego w placówce PBS w Gostyniu
- od zlecenia ubezpieczenia grupowego na życie PZU, (zawartych do 31.03.2015)

Tryb pobierania opłaty
-

rachunki a`vista osób fizycznych,
wkładów i lokat terminowych
bez opłat
bez opłat

za każdy przelew
za każdy przelew
od każdego zlecenia

bez opłat
3,00 zł
3,00 zł

od każdego zlecenia

5,20 zł

5. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności
6. Za likwidację książeczki:
aVista (jeśli wkład jest wyższy niż 20,00 zł)
mieszkaniowej
terminowej jednowkładowej
terminowej wielowkładowej
7. Wydanie książeczki oszczędnościowej
nowej w miejsce utraconej
8. Umorzenie utraconej książeczki
9. Potwierdzenie dokumentu cesji praw na rzecz innego banku
10. Naliczenie premii gwarancyjnej próbne i końcowe
11. Dyspozycja posiadacza rachunku na wypadek śmierci
przyjęcie dyspozycji
zmiana i odwołanie dyspozycji
12. Za sporządzenie i wykonanie przelewu przez Bank na rzecz organów egzekucyjnych (
komornik, Zus, Urząd Skarbowy)
13. Dokonanie na wniosek klienta blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia
kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów ( nie dotyczy
zabezpieczenia kredytów udzielonych przez PBS w Gostyniu, blokad związanych z
realizacją zajęć egzekucyjnych oraz zleceń zagranicznych )

za każde zaświadczenie
jednorazowo, w dniu likwidacji

15,00 zł

14. Zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
15. Ustanowienie pełnomocnictwa po terminie zawarcia umowy
16. Wypłata gotówki z lokat terminowych prowadzonych w Banku 1) ( nie dotyczy umów
zawieranych z klientami indywidualnymi )
1) do 40 000,00 zł włącznie
2) powyżej 40 000 zł awizowane do godz. 10 dnia poprzedzającego wypłatę
3) awizowane i nieodebrane
17. Wypłata gotówki z lokat terminowych prowadzonych w banku powyżej 40 000 zł
nieawizowane 1) ( nie dotyczy umów zawieranych z klientami indywidualnymi )

10,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
za każdą książeczkę
za każdą dyspozycję
od każdej cesji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

10,00 zł
25,00 zł
20,00 zł
25,00 zł

za każdy przelew

5,00 zł
5,00 zł
3,00 zł

za każdą blokadę

50,00 zł

za każda dyspozycję
za każdą dyspozycję
naliczana od wypłacanej kwoty

10,00 zł
10,00 zł

za każde zestawienie

bez opłat
bez opłat
0,10 % nie mniej niż 40,00 zł
0,10 % nie mniej niż 40,00 zł

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
18.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Usługi w systemie eBanknet
aktywacja usługi
opłata za korzystanie z usługi
wykonanie przelewu zewnętrznego
wykonanie przelewu zewnetrznego - realizowane w systemie Express Elixir
wykonanie przelewu wewnętrznego
opłata za wygenerowanie listy haseł jednorazowych na zlecenie klienta (za 50 haseł )

7)
8)
9)
10)

za wysłanie listy haseł listem poleconym
autoryzacja dyspozycji w systemie eBankNet z wykorzystaniem hasła SMS
blokada dostępu do usługi na zlecenie klienta
odblokowanie dostępu do usługi na zlecenie klienta

11) dokonanie zmian sposobu dysponowania rachunkiem na wniosek klienta (aneks do
umowy)
12) doładowanie telefonu komórkowego PRE-PAID na rzecz BluMedia
19. Usługi w systemie SMS
1) aktywacja usługi
2) informacja za pośrednictwem usługi 5)
3) za zmianę konfiguracji przesyłanych informacji na wniosek klienta

1) w przypadku gotówkowej likwidacji rachunku lokaty w kwocie powyżej 40 000,00 zł z
jednoczesnym zleceniem klienta dokonania wpłaty na rachunek prowadzony w PBS w Gostyniu gdy kwota do wypłaty nie przekracza 40 000,00 zł prowizji nie pobiera się
5) informacja wysyłana w przypadku wpływu na rachunek powyżej kwoty 10,00 zł

za każdy przelew
za każdy przelew
za każdy przelew
za każdą listę, za wyjątkiem
pierwszej listy
od każdej przesyłki
za każdy SMS
za każdą dyspozycję, za
wyjątkiem pierwszej
za każdą dyspozycję

bez opłat
bez opłat
0,50 zł
4,50 zł
0,00 zł
5,00 zł

za każde zlecenie

0,00 zł

od każdego SMS
za każdą dyspozycję

bez opłat
0,30 zł
3,00 zł

8,00 zł
0,20 zł
bez opłat
5,00 zł
10,00 zł

Dział XVI. Rachunki a`vista SKO, Rad Rodziców i pozostałych organizacji społecznych
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3. Przelew w formie papierowej z rachunku oszczędnościowego aVista
na rachunek prowadzony w PBS w Gostyniu
na rachunek prowadzony w innym Banku
4. Realizacja zlecenia stałego z rachunku a`vista na rachunek prowadzony w banku, w
innych bankach złożonego w placówce PBS w Gostyniu
5. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności
6. Za likwidację książeczki: (nie dotyczy rachunków SKO)
aVista (jeśli wkład jest wyższy niż 20,00 zł)
terminowej jednowkładowej
terminowej wielowkładowej
7. Wydanie książeczki oszczędnościowej
nowej w miejsce utraconej
8. Umorzenie utraconej książeczki
9. Potwierdzenie dokumentu cesji praw na rzecz innego banku
10. Za sporządzenie i wykonanie przelewu przez Bank na rzecz organów egzekucyjnych (
komornik, Zus, Urząd Skarbowy)
11. Zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem (nie dotyczy SKO)
12. Ustanowienie pełnomocnictwa po terminie zawarcia umowy

Tryb pobierania opłaty

rachunki a`vista
SKO i Rad
Rodziców

-

bez opłat
bez opłat

rachunki a`vista
pozostałych
organizacji
społecznych
bez opłat
7,50 zł

za każdy przelew
za każdy przelew
od każdego zlecenia

bez opłat
bez opłat
3,00 zł

bez opłat
3,00 zł
3,00 zł

za każde zaświadczenie
jednorazowo, w dniu
likwidacji

15,00 zł

15,00 zł

10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

za każdą książeczkę
za każdą dyspozycję
od każdej cesji
za każdy przelew

10,00 zł
25,00 zł
nie dotyczy
3,00 zł

10,00 zł
25,00 zł
nie dotyczy
3,00 zł

za każda dyspozycję
za każdą dyspozycję

10,00 zł
10,00 zł

10,00 zł
10,00 zł

za każdy przelew
za każdy przelew
za każdy przelew
za każdą listę, za
wyjątkiem pierwszej listy

bez opłat
bez opłat
0,50 zł
4,50 zł
0,00 zł
5,00 zł

bez opłat
bez opłat
0,50 zł
4,50 zł
0,00 zł
5,00 zł

od każdej przesyłki
za każdy SMS
za każdą dyspozycję, za
wyjątkiem pierwszej
za każdą dyspozycję

8,00 zł
0,20 zł
bez opłat
5,00 zł

8,00 zł
0,20 zł
bez opłat
5,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każde zlecenie

0,00 zł

0,00 zł

od każdego SMS
za każdą dyspozycję

bez opłat
0,30 zł
3,00 zł

bez opłat
0,30 zł
3,00 zł

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
13.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Usługi w systemie eBanknet
aktywacja usługi
opłata za korzystanie z usługi
wykonanie przelewu zewnętrznego
wykonanie przelewu zewnetrznego - realizowane w systemie Express Elixir
wykonanie przelewu wewnętrznego
opłata za wygenerowanie listy haseł jednorazowych na zlecenie klienta (za 50 haseł )

7)
8)
9)
10)

za wysłanie listy haseł listem poleconym
autoryzacja dyspozycji w systemie eBankNet z wykorzystaniem hasła SMS
blokada dostępu do usługi na zlecenie klienta
odblokowanie dostępu do usługi na zlecenie klienta

11) dokonanie zmian sposobu dysponowania rachunkiem na wniosek klienta (aneks do
umowy)
12) doładowanie telefonu komórkowego PRE-PAID na rzecz BluMedia
14. Usługi w systemie SMS
1) aktywacja usługi
2) informacja za pośrednictwem usługi 5)
3) za zmianę konfiguracji przesyłanych informacji na wniosek klienta

5) informacja wysyłana w przypadku wpływu na rachunek powyżej kwoty 10,00 zł

Dział XVII. Rachunki bankowe Ochotniczych Straży Pożarnych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

Rachunki Ochotniczych
Straży Pożarnych

Otwarcie rachunku

1.

1) głównego

jednorazowo w dniu otwarcia

2) pomocniczego

0,00 zł
15,00 zł

2.

Prowadzenie rachunku

miesięcznie za każdy rachunek

7,50 zł

3.

Wpłaty gotówkowe na rachunek

-

0,00 zł

4.

Wypłaty gotówkowe z rachunku

0,00 zł

5.

Przelewy w formie papierowej na rachunki

naliczana od wypłacanej kwoty
za każdy przelew

1) prowadzone w PBS w Gostyniu

bez opłat

2) prowadzone w innym Banku

1,00 zł

3) na rzecz ZUS

3,50 zł

6.

Zlecenia bezgotówkowe realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET
(usługa dostępna w placówkach bankowych w formie zleceń papierowych)

od każdego zlecenia

7.

Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w banku, w innych
bankach ( za wyjątkiem zleceń z tytułu ubezpieczenia kart płatniczych )
złożonego:

od każdego zlecenia

25,00 zł

1) w placówce PBS w Gostyniu
- od każdego zlecenia + opłata za przelew z pkt 5.

2,70 zł

2) w systemie internetowym eBanknet
Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego

8.

0,00 zł
za każdą dyspozycję

1) w placówce PBS w Gostyniu

2,00 zł

2) w systemie internetowym eBanknet
Odwołanie zlecenia stałego

9.

0,00 zł
za każdą dyspozycję

1) w placówce PBS w Gostyniu

2,00 zł

2) w systemie internetowym eBanknet

0,00 zł

10.

Realizacja pojedynczego polecenia zapłaty

od każdego zlecenia

3,00 zł

11.

Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty z rachunku dłużnika

za każdą dyspozycję

5,00 zł

12.

Za powiadomienie przez Bank o braku możliwości zrealizowania dyspozycji
Zlecenia stałego lub Polecenia zapłaty w związku z brakiem środków na
rachunku klienta

od każdego zlecenia

7,50 zł

13.

Zmiana karty wzorów podpisów

za każdą dyspozycję

20,00 zł

14.

Przyjęcie czeku do inkasa

za każdą dyspozycję

15,00 zł

15.

za każdą realizację otwarcia lokaty

3,00 zł

16.

Za realizację zlecenia automatycznej lokaty weekendowej oraz lokat typu
call
Wydanie książeczki czekowej

za każdą dyspozycję

10,00 zł

17.

Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego

za każdą dyspozycję

15,00 zł

18.

Zgłoszenie o utracie czeku i postępowanie umorzeniowe

za każdą dyspozycję

19.

Zlecenia w obrocie dewizowym

20.

Za sporządzenie i wysłanie upomnienia z powodu powstania zaległości na
rachunku 1)
Za realizacje tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego
tytułu
Za sporządzenie:

25,00 zł
zgodnie z Taryfą opłat i
prowizji za czynności i usługi
bankowe w walucie
wymienialnej w PBS w
Gostyniu

za każdy upomnienia

25,00 zł

za każde przekazanie

50,00 zł

1) odpisu wyciągu bankowego bez załączników

za każdy dokument

10,00 zł

2) za każdy załącznik do wyciągu

za każdy dokument

3,00 zł

3) wydanie potwierdzenia przelewu (kserokopii)

za każdy dokument

5,00 zł

za każdą stronę wydruku

5,00 zł

1) informacji stwierdzającej posiadanie rachunku i/lub wysokość salda,
obrotów na rachunku lub aktualnego zadłużenia
2) opinii bankowej o współpracy 2)

za każdy dokument

70,00 zł

za każdy dokument

150,00 zł + VAT

3) zaświadczenia potwierdzjącego posiadanie i numer rachunku

za każdy dokument

10,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

od każdego zlecenia

3,00 zł

za każdą dyspozycję

50,00 zł

za każdy rachunek, jednorazowo w
dniu likwidacji

10,00 zł

21.
22.

4) za każda stronę wydruku o obrotach na rachunku bankowym
23.

24.
25.

Za sporządzenie klientom na ich wniosek:

Telefoniczna informacja o koncie ( za wcześniejszym potwierdzeniem
ustalonego pisemnie hasła)
Za nadanie na zlecenie klienta potwierdzenia przelewu/ wpłaty faxem

26.

Odzyskanie przez Bank na wniosek klienta kwoty transakcji wykonanej
nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego
numeru rachunku bankowego odbiorcy

27.

Likwidacja rachunku bieżącego/pomocniczego

KARTY PŁATNICZE DEBETOWE ( DOTYCZY KART VISA ELECTRON
BUSINESS)

Tryb pobierania opłaty

Rachunki Ochotniczych
Straży Pożarnych
60,00 zł

28.

Wydanie, wznowienie karty pierwszej i kolejnej

za każdą kartę

29.

Wydanie karty w miejsce

za każdą kartę

1) uszkodzonej

30,00 zł

2) utraconej
30.

Opłata za użytkowanie karty

31.

Zmiana limitów transakcyjnych karty

50,00 zł

1) limit transakcyjny bezgotowkowy
2) limit transakcyjny gotówkowy (nie pobiera się opłaty w przypadku obnizenia
limitu gotówkowego)
32. Transakcje bezgotówkowe
33.

miesięcznie

4,00 zł

za każdą zmianę

10,00 zł

za każdą zmianę

25,00 zł

-

bez opłat

Opłata za wypłatę gotówki

1) w bankomatach sieci SGB, BPS

bez opłat

2) w kasach banków sieci SGB 3)
3) w innych bankomatach
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2 3)
5) za granicami kraju
6) w ramach usługi cashback

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

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

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

0,60 zł

34.

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro

35.

Opłata za wysyłkę pierwszego numeru PIN

za każdy numer PIN

4,50 zł

36.

Opłata za wysyłkę kolejnego numeru PIN

za każdy numer PIN

8,00 zł

37.

Zmiana numeru PIN w bankomacie

za każdą zmianę

1) sieci SGB

4,50 zł

2) innych niż wskazane z pkt.1
38.

7,00 zł

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

za każde sprawdzenie

1) banków sieci SGB

bez opłat

2) innych niż wskazane z pkt.1

1,00 zł

39.

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

40.

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

41.

Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta
Classic

10)

miesięcznie

3,00 zł

za każde zestawienie

5,00 zł

miesięcznie
1,45 zł

Gold
Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczny podróżnik 10)
Classic

2,55 zł
miesięcznie
1,05 zł

Gold
Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta + bezpieczny podróżnik 10)
Classic

2,95 zł
miesięcznie
2,05 zł

Gold
KARTY PŁATNICZE DEBETOWE ( DOTYCZY KART MASTERCARD
BUSINESS DEBIT PAYPASS)

4,75 zł
Tryb pobierania opłaty

Rachunki Ochotniczych
Straży Pożarnych
0,00 zł

42.

Wydanie, wznowienie karty pierwszej i kolejnej

za każdą kartę

43.

Wydanie karty w miejsce

za każdą kartę

1) uszkodzonej

30,00 zł

2) utraconej
44.

Opłata za użytkowanie karty

45.

Zmiana limitów transakcyjnych karty

1) limit transakcyjny bezgotowkowy
2) limit transakcyjny gotówkowy (nie pobiera się opłaty w przypadku obnizenia
limitu gotówkowego)
46. Transakcje bezgotówkowe
47.

1,00%

50,00 zł
miesięcznie

6,50 zł

za każdą zmianę

10,00 zł

za każdą zmianę

25,00 zł

-

bez opłat

Opłata za wypłatę gotówki

1) w bankomatach sieci SGB, BPS
2) w kasach banków sieci SGB 3)
3) w innych bankomatach
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2 3)
5) za granicami kraju
6) w ramach usługi cashback

bez opłat
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji, naliczana od
wypłacanej kwoty

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

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

1,30 zł
bez opłat

48.

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro

49.

Opłata za wysyłkę pierwszego numeru PIN

za każdy numer PIN

4,50 zł

50.

Opłata za wysyłkę kolejnego numeru PIN

za każdy numer PIN

8,00 zł

51.

Zmiana numeru PIN w bankomacie

za każdą zmianę

1) sieci SGB

4,50 zł

2) innych niż wskazane z pkt.1
52.

7,00 zł

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

za każde sprawdzenie

1) banków sieci SGB

bez opłat

2) innych niż wskazane z pkt.1

1,00 zł

53.

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

54.

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

55.

Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta 10)
Classic

miesięcznie

3,00 zł

za każde zestawienie

5,00 zł

miesięcznie
1,45 zł

Gold

2,55 zł

Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczny podróżnik
Classic

10)

miesięcznie
1,05 zł

Gold

2,95 zł

Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta + bezpieczny podróżnik
Classic

10)

miesięcznie
2,05 zł

Gold
56.

4,75 zł

Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta dla klienta oraz Assistance
KARTY PŁATNICZE DEBETOWE ( DOTYCZY KART VISA ELECTRON
BUSINESS PAYWAVE)

-

-

Tryb pobierania opłaty

Rachunki Ochotniczych
Straży Pożarnych
60,00 zł

57.

Wydanie, wznowienie karty pierwszej i kolejnej

za każdą kartę

58.

Wydanie karty w miejsce

za każdą kartę

1) uszkodzonej

30,00 zł

2) utraconej

50,00 zł

59.

Opłata za użytkowanie karty

60.

Zmiana limitów transakcyjnych karty

1) limit transakcyjny bezgotowkowy
2) limit transakcyjny gotówkowy (nie pobiera się opłaty w przypadku obnizenia
limitu gotówkowego)
61. Transakcje bezgotówkowe
62.

miesięcznie

4,00 zł

za każdą zmianę

10,00 zł

za każdą zmianę

25,00 zł

-

bez opłat

Opłata za wypłatę gotówki

1) w bankomatach sieci SGB, BPS

bez opłat

2) w kasach banków sieci SGB 3)
3) w innych bankomatach
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2 3)
5) za granicami kraju
6) w ramach usługi cashback

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji, naliczana od
wypłaconej kwoty

4,50 zł
2% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
3% min. 10,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

0,00 zł

63.

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro

64.

Opłata za wysyłkę pierwszego numeru PIN

za każdy numer PIN

4,50 zł

65.

Opłata za wysyłkę kolejnego numeru PIN

za każdy numer PIN

8,00 zł

66.

Zmiana numeru PIN w bankomacie

za każdą zmianę

1) sieci SGB

6,00 zł

2) innych niż wskazane z pkt.1
67.

7,00 zł

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

za każde sprawdzenie

1) banków sieci SGB

bez opłat

2) innych niż wskazane z pkt.1

1,00 zł

68.

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

69.

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

70.

Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta
Classic

11)

miesięcznie

3,00 zł

za każde zestawienie

5,00 zł

miesięcznie
1,45 zł

Gold

2,55 zł

Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczny podróżnik
Classic

11)

miesięcznie
1,05 zł

Gold

2,95 zł

Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta + bezpieczny podróżnik 11)
Classic

miesięcznie
2,05 zł

Gold
71.

4,75 zł

Ubezpieczenie - Pakiet bezpieczna karta dla klienta oraz Assistance 12)
USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

72.

1,00%

-

bez opłat

Tryb pobierania opłaty

Rachunki Ochotniczych
Straży Pożarnych

za każdą dyspozycję

100,00 zł

Usługi w systemie HomeNet

1) instalacja HomeNet

2) opłata za korzystanie z usługi

miesięcznie

3) opłata za przelew zewnętrzny

za każdy przelew

1,40 zł

4) opłata za przelew wewnętrzny

za każdy przelew

bez opłat

5) wygenerowanie nowych kluczy

za każdy klucz

200,00 zł

1) aktywacja usługi

-

bez opłat

2) opłata za korzystanie z usługi

-

bez opłat

3) wykonanie przelewu zewnętrznego

za każdy przelew

1,00 zł

4) wykonanie przelewu zewnetrznego - realizowane w systemie Express Elixir

za każdy przelew

8,00 zł

73.

50,00 zł

Usługi w systemie eBanknet

5) wykonanie przelewu wewnętrznego

za każdy przelew

0,00 zł

6) opłata za wygenerowanie listy haseł jednorazowych na zlecenie klienta (za
50 haseł)
7) za wysłanie listy haseł listem poleconym

za każdą listę, za wyjątkiem
pierwszej listy
od każdej przesyłki

5,00 zł

8) autoryzacja dyspozycji w systemie eBankNet wykorzystaniem hasła SMS

za każdy SMS

0,20 zł

9) blokada dostępu do usługi na zlecenie klienta
10) odblokowanie dostępu do usługi na zlecenie klienta
11) dokonanie zmian sposobu dysponowania rachunkiem na wniosek klienta
12) doładowanie telefonu komórkowego PRE-PAID na rzecz BluMedia
74.

8,00 zł

za każda dyspozycję

5,00 zł

za każdą dyspozycję, za wyjątkiem
pierwszej
za każdą dyspozycję

5,00 zł
10,00 zł

za każde zlecenie

0,00 zł

-

bez opłat

od każdego SMS

0,30 zł

za każdą dyspozycję

5,00 zł

Usługi w systemie SMS

1) aktywacja usługi
4)

2) informacja za posrednictwem usługi
3) za zmianę konfiguracji przesyłanych informacji na wniosek klienta
3) na podstawie faktury wystawionej przez Bank
4) pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
5) informacja wysyłana w przypadku wpływu na rachunek powyżej kwoty
10,00 zł
8) w przypadku powstania zaległości w kwocie :
a) powyżej 50,00 zł w przypadku rachunku bieżącego dla rolników

b) powyżej 100,00 zł w przypadku rachunku bieżącego dla firm, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, organizacji społecznych oraz
Extra
ZUS
10) obowiązuje
od 01.04.2015 roku
11) dla kart wydawanych od 01.04.2015
12) dla kart wydawanych do 31.03.2015 roku do końca terminu ich
ważności

