Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe
świadczone w walucie wymienialnej w
Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu

Gostyń 2016 r.

Postanowienia ogólne

1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu pobiera opłaty i prowizje za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych oraz
instytucjonalnych zgodnie z niniejszą „Taryfą opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w
Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu”.
2. Opłaty i prowizje pobierane są w złotych. Do przeliczenia równowartości PLN Bank stosuje kursy średnie NBP z dnia transakcji
rozliczenia należnych opłat i prowizji.
3. Opłaty i prowizje pobierane są w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji bądź cyklicznie lub w innych terminach wskazanych w
umowach zawartych pomiędzy Klientami a Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Gostyniu.
4. W przypadku wyliczania prowizji i opłat metoda procentową do przeliczania równowartości PLN należy stosować kursy średnie NBP z
dnia rozliczenia należnych opłat i prowizji.
5. W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu pobiera prowizje i koszty pobrane przez
banki pośredniczące przy wykonaniu zlecenia Klienta.
6. Opłaty za prowadzenie rachunków pobierane są do 25 dnia każdego miesiąca. Od rachunków otwartych po 25 dniu miesiąca, opłaty za
jego prowadzenie w miesiącu otwarcia się nie pobiera.
7. W przypadku osób fizycznych (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.

I. Skup i sprzedaż wartości dewizowych – operacje kasowe
L.p

1.

Rodzaj czynności

Tryb pobierania opłaty

Skup i sprzedaż walut obcych

Wysokość opłat
i prowizji
Bez prowizji

II. Rachunki walutowe dla osób fizycznych.
1. Rachunki oszczędnościowe a’vista
L.p

Rodzaj czynności

1.
2.

Otwarcie rachunku walutowego
Prowadzenie rachunku

3.

Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych

3.1

Wpłata bilonu w walutach wymienialnych

4.

Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych

Tryb pobierania
opłaty

Wysokość opłat
i prowizji

Miesięcznie

Bez opłat
3,00 zł.
Bez opłat

od każdej wpłaty

60% wartości
wpłaty
Bez opłat

Uwaga: wypłaty gotówkowe:
- powyżej 1.000 jednostek każdej waluty
- powyżej wartości 40.000,00 zł.
należy zgłaszać z wyprzedzeniem 2 dni roboczych przed terminem
5.

Realizacja poleceń wypłaty z zagranicy lub z innych banków w kraju na rachunki
bankowe klientów

Bez prowizji

6.

Złożenie zlecenia w obrocie dewizowym
+ opłaty dodatkowe pobierane przez SGB-Bank S.A. wymienione w pkt. 6.1, 6.2 oraz 6.3

6.1

Realizacja polecenia wypłaty (przekazu) za granicę lub do innych banków w kraju – tryb
normalny (TOMNEXT)

6.2

Za każdy przelew

15,00 zł.

- Przekazy do 5 000 euro

Za każdy przelew

30,00 zł.

- Przekazy przekraczające 5 000 euro

Za każdy przelew

65,00 zł.

Za każdy przelew

4,80 zł.

Za każdy przelew

100,00 zł.

Za każde zlecenie
odwołania

45 zł + koszty banków

Za każdy przelew
Za każdy przelew

40,00 zł
80,00 zł

Nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego
SEPA - realizacja poleceń wypłaty (przekazów) w obrocie dewizowym nominowanych w
EUR, z datą waluty TOMNEXT, spełniających następujące warunki (łącznie):
- rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG,
- bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta,
- określona opcja kosztowa SHA
UWAGA ! Do SEPY nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego

6.3

7.
8.

Realizacja polecenia wypłaty (przekazu) za granicę lub do innych banków w kraju – tryb
pilny (OVERNIGHT) – dodatkowa opłata do pkt 6.1 oraz 6.2
Polecenia wypłaty mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę
posiadania przez SGB-Bank S.A. wolnych środków na rachunkach nostro.
Odwołanie polecenia wypłaty(przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju
Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w
wykonywaniu przekazów (OUR):
1) przekazy do równowartości 2.500 euro
2) przekazy przekraczające równowartość 2.500 euro

pośredniczących

UWAGA ! Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji
przekazu.

9.
10.

Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)
- opłata pobierana w przypadku podania niepoprawnego IBAN do kraju EOG
Przelew środków na rachunek bankowy walutowy wewnętrzny

40,00 zł
Za każdy przelew

0,00 zł.

11.
12.

Przelew środków na rachunek bankowy złotowy wewnętrzny
Realizacja zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET

13.

Za sporządzenie:
a) Odpisu wyciągu bankowego bez załączników
b) Za każdy załącznik do wyciągu
c) Wydanie potwierdzenia przelewu (kserokopii)
d) Za każdą stronę wydruku o obrotach na rachunku bankowym

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Zmiana karty wzorów podpisów, ustanowienie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa po
terminie zawarcia umowy
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem
Za sporządzenie klientom na ich wniosek:
a) Informacji stwierdzającej posiadanie rachunku i/lub wysokość salda, obrotów na
rachunku lub aktualnego zadłużenia
b) Opinii bankowej o współpracy (na podstawie faktury wystawionej przez Bank)
Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku
Za nadanie na zlecenie klienta potwierdzenia przelewu / wpłaty faxem
Za przyjęcie / zmianę / odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci
Czynności niestandardowe, zwroty zleceń reklamowanych (wyjaśnianie wszelkich
niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie
płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiana szczegółów płatności, zmiana danych nadawcy
lub odbiorcy płatności…)

Za każdy przelew
Za każdy przelew

0,00 zł.
25,00 zł.

Za każdy dokument
Za każdy dokument
Za każdy dokument

10,00 zł.
3,00 zł.
5,00 zł.

Za każdą stronę
wydruku
Za każdą dyspozycję

5,00 zł.
10,00 zł.

Za każde
zaświadczenie

10,00 zł

Za każdy dokument

70,00 zł.

Za każdy dokument

150,00 zł. +
VAT
5,00 zł.
5,00 zł.
5,00 zł.
20,00 zł.

Miesięcznie
Od każdego zlecenia
Za każdą dyspozycję
Za każdą czynność

Za czynności i usługi bankowe nie uwzględnione w niniejszej Taryfie Bank pobiera opłaty i prowizje według stawek określonych w
Taryfie opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu.

III.
L.p

Rachunki walutowe dla klientów instytucjonalnych.
1. Rachunki bieżące
Rodzaj czynności

1.
2.
3.

Otwarcie rachunku walutowego
Prowadzenie rachunku
Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych

3.1

Wpłata bilonu w walutach wymienialnych

4.

Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych

4.1

Uwaga: wypłaty gotówkowe:
- powyżej 1.000 jednostek każdej waluty
- powyżej wartości 40.000,00 zł.
należy zgłaszać z wyprzedzeniem 2 dni roboczych przed terminem
Niepodjęcie kwoty wypłaty w awizowanym terminie

5.
6.

6.1

Realizacja poleceń wypłaty z zagranicy lub z innych banków w kraju na rachunki
bankowe klientów
Złożenie zlecenia w obrocie dewizowym
oraz opłaty dodatkowe pobierane przez SGB-Bank S.A. wymienione w pkt. 6.1, 6.2
oraz 6.3
Realizacja polecenia wypłaty (przekazu) za granicę lub do innych banków w kraju – tryb
normalny (TOMNEXT)
- Przekazy do 5 000 euro
- Przekazy przekraczające 5 000 euro
Nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego

Tryb pobierania opłaty

Miesięcznie

Za każdą wpłatę

Od kwoty niepodjętej

Wysokość opłat
i prowizji
Bez opłat
20,00 zł.
0,4%
min. 4,00zł.
60% wartości
wpłaty
0,4%
min 4,00 zł.

0,40 %
Bez prowizji

Za każdy przelew

25,00 zł.

Za każdy przelew
Za każdy przelew

30,00 zł.
65,00 zł.

6.2

6.3

7.
8.

SEPA – realizacja poleceń wypłaty (przekazów) w obrocie dewizowym nominowanych
w EUR, z datą waluty TOMNEXT, spełniających następujące warunki (łącznie):
- rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG,
- bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta,
- określona opcja kosztowa SHA
UWAGA ! Do SEPY nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego
Realizacja polecenia wypłaty (przekazu) za granicę lub do innych banków w kraju – tryb
pilny (OVERNIGHT) – dodatkowa opłata do pkt 6.1 oraz 6.2
Polecenia wypłaty mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę
posiadania przez SGB-Bank S.A. wolnych środków na rachunkach nostro.
Odwołanie polecenia wypłaty(przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju
Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w
wykonywaniu przekazów (OUR):
3) przekazy do równowartości 2.500 euro
4) przekazy przekraczające równowartość 2.500 euro

Za każdy przelew

4,80 zł.

Za każdy przelew

100,00 zł.

Za każde zlecenie
odwołania

45 zł + koszty banków

Za każdy przelew
Za każdy przelew

40,00 zł
80,00 zł

pośredniczących

UWAGA ! Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji
przekazu.

9.
10.
11.
12.
13.

Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non
STP) - opłata pobierana w przypadku podania niepoprawnego IBAN do kraju EOG
Przelew środków na rachunek bankowy walutowy wewnętrzny
Przelew środków na rachunek bankowy złotowy wewnętrzny
Realizacja zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET
Za sporządzenie:
a) Odpisu wyciągu bankowego bez załączników

40,00 zł
Za każdy przelew
Za każdy przelew
Za każdy przelew

0,00 zł.
0,00 zł.
25,00 zł.

Za każdy dokument

10,00 zł.

b) Za każdy załącznik do wyciągu

Za każdy dokument

3,00 zł.

c) Wydanie potwierdzenia przelewu (kserokopii)
d) Za każdą stronę wydruku o obrotach na rachunku bankowym

Za każdy dokument
Za każdą stronę
wydruku

5,00 zł.
5,00 zł.

14.
15.

Zmiana karty wzorów podpisów, ustanowienie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa po
terminie zawarcia umowy
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem

16.

Za sporządzenie klientom na ich wniosek:
a) Informacji stwierdzającej posiadanie rachunku i/lub wysokość salda, obrotów na
rachunku lub aktualnego zadłużenia
b) Opinii bankowej o współpracy (na podstawie faktury wystawionej przez Bank)

17.
18.
19.

Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku
Za nadanie na zlecenie klienta potwierdzenia przelewu / wpłaty faxem
Likwidacja rachunku bieżącego

20.

Czynności niestandardowe, zwroty zleceń reklamowanych (wyjaśnianie wszelkich
niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym,
poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiana szczegółów płatności, zmiana
danych nadawcy lub odbiorcy płatności…)

Za każdą dyspozycję

20,00 zł.

Za każde
zaświadczenie

10,00 zł

Za każdy dokument

70,00 zł.

Za każdy dokument

150,00 zł. +
VAT
5,00 zł.
5,00 zł.
10,00 zł.

Miesięcznie
Od każdego zlecenia
Za każdy rachunek,
jednorazowo w dniu
likwidacji.
Za każdą czynność

20,00 zł.

Za czynności i usługi bankowe nie uwzględnione w niniejszej Taryfie Bank pobiera opłaty i prowizje według stawek określonych w
Taryfie opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu.

