
1 

 

 

 

 

 

 

 

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI 

ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE 
DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

W NADWARCIAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM 
W DZIAŁOSZYNIE 

 
 
 
 
 
 

                                            Załącznik do Uchwały Zarządu  

nr 170/22 z dnia 13.12.2022r. 

z mocą obowiązywania od 10.01.2023r. 

 
 
 
      
 



2 

 

 

DZIAŁ I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.  Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie zwany dalej Bankiem, pobiera prowizję i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych zgodnie z 

niniejszą "Taryfą opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie”. 
2.   Prowizje i opłaty naliczane są w złotych. Kwoty prowizji naliczane są w wysokości do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, 

na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 
3.  Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto, chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.  
4.   Opłaty i prowizje są pobierane: 

        1)   niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 
       2)  cyklicznie w okresach miesięcznych,  
       3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem. 

5.   Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 4 pkt 2, pobierane są ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. 
6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo  
       bezgotówkowej. 
7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie 

prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.  
8. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 

1)     pakiet FIRMA - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek, w tym wspólników spółek cywilnych, 
2)     pakiet BIZNES - dla pozostałych podmiotów instytucjonalnych, innych niż w pkt 1), 
3)     pakiet ROLNIK II - dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwa rolne, 
4)     pakiet LOKALNY - pakiet przeznaczony dla podmiotów powołanych do prowadzenia działalności społecznej, kulturalnej, charytatywnej, wychowawczej itp. 

9. Za zlecone operacje w obrocie dewizowym, Bank pobiera dodatkowe opłaty i prowizje lub koszty należne  bankom pośredniczącym, podane do wiadomości klienta przed wykonaniem 
zlecenia. 

10. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia przez klienta od transakcji przyjętej do realizacji. 
11. Wszelkie prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca operacji bankowych, o ile strony nie ustaliły inaczej. 
12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 
13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą, ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania 

poszczególnych kart płatniczych. 
14. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w niniejszej Taryfie Kierownik placówki Banku w porozumieniu z członkiem Zarządu Banku, może ustalić opłatę lub prowizję wg umowy                                  

z Klientem. 
15. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej Taryfy wskazane są w regulaminach lub umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych, znajdujących się w ofercie 

Banku. 
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DZIAŁ II. RACHUNKI BANKOWE 

 

Rozdział 1. RACHUNKI ROZLICZENIOWE w złotych 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania 
opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Pakiet  

FIRMA  

(z kartą 
płatniczą) 

Pakiet 

 BIZNES 

Pakiet  

ROLNIK II 

Pakiet  

LOKALNY 

(NON PROFIT) 

1 Rachunek bieżący, rachunek pomocniczy:    

1) otwarcie rachunku od każdego 
otwartego 
rachunku 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2) prowadzenie rachunku miesięcznie, za 
każdy rachunek 

19,00 zł 

 
20,00 zł 

 
5,00 zł 

 
8,50 zł 

 

3) likwidacja rachunku od każdego 
likwidowanego 

rachunku 

20,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

2 Wpłaty gotówkowe na rachunek bieżący, pomocniczy 

 
naliczana od 

wpłacanej kwoty 

0,1% nie mniej niż 
5,00 zł 

0,1% nie mniej niż 
5,00 zł 

0,00 zł 0,00 zł 

3 Wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego, pomocniczego 

 
naliczana od 

wypłacanej kwoty 

0,3% nie mniej niż 
5,00 zł 

0,3% nie mniej niż 
5,00 zł 

0,00 zł 0,00 zł 

4 Realizacja przelewów:    

1) złożonych za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu: 
     a) na rachunki prowadzone w Banku 

  
1,00 zł 

 
1,00 zł 

 
1,00 zł 

 
0,00 zł 

     b) na rachunki prowadzone w innych bankach  1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

     c) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane                       
         w systemie Express Eliksir 

 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 4,00 zł 

     d) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane                      
          w systemie SORBNET 

 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

2) złożonych w formie papierowej: 
    a) na rachunki prowadzone w Banku 

 
 
 
 

 
3,00 zł 

 
3,00 zł 

 
2,00 zł 

 
0,00 zł 

    b) na rachunki prowadzone w innych bankach (za wyjątkiem   
        rachunku Urzędu Skarbowego) 

 
3,80 zł 

 
3,80 zł 

 
3,80 zł 

 
2,00 zł 
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    c) na rachunek Urzędu Skarbowego  
 
 

za każdy przelew 
 

6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 

    d) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane                   
        w systemie Express Eliksir 

12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 8,00 zł 

    e) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowane                    
         w systemie SORBNET 

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

5 Przelewy wykonywane w terminie wskazanym przez Klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą):    

1) ustanowienie zlecenia:    

    a) w Placówce Banku za każde złożone 
zlecenie stałe 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 1,00 zł 

    b) za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:     

    a) na rachunki prowadzone w Banku  
za każdy przelew 

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł bez opłat 

    b) na rachunki w innych bankach 5,00 zł  5,00 zł  5,00 zł  1,50 zł 

3) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu:    

    a) na rachunki prowadzone w Banku za każdy przelew bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

    b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

4) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego    

a) złożona w formie papierowej  
za każdą zmianę 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 2,00 zł 

b) złożona za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

5) odwołanie zlecenia stałego    

a) złożone w formie papierowej za każdą 
dyspozycję 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 2,50 zł 

b) złożone za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

6 Polecenie zapłaty:    

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty  
za każdą  

dyspozycję 
 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 

3)  odwołanie pojedynczego niezrealizowanego  polecenia zapłaty 
albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty    

 
2,00 zł 

 
2,00 zł 

 
2,00 zł 

 
1,50 zł 

7 Ustanowienie/zmiana/odwołanie pełnomocnictwa do 
dysponowania rachunkiem 

za każdą 
dyspozycję 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

8 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:   
1) w formie papierowej, raz w miesiącu: 

   

    a) odbiór w placówce Banku  za każdy wyciąg bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

    b) wysłanie listem zwykłym  za każdy wysłany 
wyciąg 

bez opłat  bez opłat  bez opłat  bez opłat  
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2) w formie papierowej, po każdej zmianie salda: 
    a) odbiór w placówce Banku 

 
za każdy wyciąg  

 
1,00 zł 

 
1,00 zł 

 
1,00 zł 

 
1,00 zł 

    b) wysłanie listem zwykłym za każdy wysłany 
wyciąg 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

3) poprzez elektroniczny kanał dostępu oraz na adres elektr. e-mail 
Klienta 

za każdy wyciąg bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

9 Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego:    

1) za 1 egzemplarz za każdy 
egzemplarz 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

2) za książeczkę za każdą książeczkę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

10 Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków                          
i blankietów 

za każde 
zgłoszenie/odwoła-

nie 

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 20,00 zł 

11 Sporządzenie na wniosek Klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku     

 1) z bieżącego roku kalendarzowego  
 

za każdy dokument 

15,00 zł  
+ podatek VAT 

15,00 zł  
+ podatek VAT 

15,00 zł  
+ podatek VAT 

15,00 zł  
+ podatek VAT 

2) z lat poprzednich 
 

15,00 zł + po 10,00 
zł za każdy 

poprzedni rok, 
+ podatek VAT 

15,00 zł + po 10,00 
zł za każdy 

poprzedni rok, 
+ podatek VAT 

15,00 zł + po 10,00 
zł za każdy 

poprzedni rok, 
+ podatek VAT 

15,00 zł + po 10,00 
zł za każdy 

poprzedni rok, 
+ podatek VAT 

12 Wydanie: 
1) zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda 

za każde 
zaświadczenie 

40,00 zł  
+ podatek VAT 

40,00 zł  
+ podatek VAT 

40,00 zł  
+ podatek VAT 

40,00 zł  
+ podatek VAT 

2) opinii o współpracy z klientem 
 

za każdą opinię 100,00 zł  
+ podatek VAT 

100,00 zł  
+ podatek VAT 

100,00 zł  
+ podatek VAT 

_ 

13 Sporządzenie kopii: 
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku 

   

    a) z bieżącego roku kalendarzowego  
 
 

za każdy dokument 

10,00 zł  
 + podatek VAT 

10,00 zł  
 + podatek VAT 

10,00 zł  
 + podatek VAT 

10,00 zł  
 + podatek VAT 

    b) z lat poprzednich 10,00 + po 5,00 zł za 
każdy poprzedni 

rok, + podatek VAT 

10,00 + po 5,00 zł za 
każdy poprzedni 

rok, + podatek VAT 

10,00 + po 5,00 zł za 
każdy poprzedni 

rok, + podatek VAT 

10,00 + po 5,00 zł za 
każdy poprzedni 

rok, + podatek VAT 

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta  30,00 zł + podatek 
VAT 

30,00 zł + podatek 
VAT 

30,00 zł + podatek 
VAT 

30,00 zł + podatek 
VAT 

14 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 
takiego tytułu  

za każdą 
dyspozycję 

0,5% nie mniej  
niż 20,00 zł   

0,5% nie mniej  
niż 20,00 zł   

0,5% nie mniej  
niż 20,00 zł   

0,5% nie mniej  
niż 20,00 zł   
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15 Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) upomnienia                 
z powodu przekroczenia salda 

za każde 
upomnienie 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł - 

16 Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej zablokowania środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów 
kredytowych i innych, zawartych przez posiadacza rachunku: 

   

1) z Bankiem za każdą 
dyspozycję 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2) z innymi bankami/instytucjami 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

17 Czynności niestandardowe np.: wyjaśnienie szczegółów 
płatności, zapytanie skierowane do innych banków, odzyskanie 
środków na wniosek klienta, w wyniku podania przez niego 
nieprawidłowego identyfikatora odbiorcy 

 

za każdą 
dyspozycję 

50,00 zł 
 
 
 

50,00 zł 
 
 
 

50,00 zł 
 
 
 

- 
 
 
 

18 Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku  
(w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem 
prowadzenia rachunku), w przypadku nie podjęcia gotówki 

naliczana od kwoty 
wypłaty 

0,10 % min. 50,00 zł 0,10 % min. 50,00 zł 0,10 % min. 50,00 zł bez opłat 

19 Zmiana pakietu  za każdą zmianę 150,00 zł  150,00 zł  150,00 zł  nie dotyczy  

Podatek VAT wynosi 23% 
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Rachunek VAT (wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego, dla którego założony został rachunek VAT*) 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1 Otwarcie, prowadzenie rachunku VAT: 
 

 

1)  otwarcie rachunku - bez opłat 

2) prowadzenie rachunku - bez opłat 
2 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 40,00 zł  

+ podatek VAT 

3 Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT na wniosek klienta: 

1) z bieżącego roku kalendarzowego 

za każde zestawienie 

25,00 zł 

2) z lat poprzednich 25,00 zł + po 12,50 za każdy 
poprzedni rok 

4 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 
1) w formie papierowej, raz w miesiącu: 

a) odbiór w placówce Banku  za każdy wyciąg bez opłat 

b) wysłanie listem zwykłym za każdy wysłany wyciąg bez opłat  

2) w formie papierowej, po każdej zmianie salda: 
a) odbiór w placówce Banku 

 
za każdy wyciąg  

 
1,00 zł 

b) wysłanie listem zwykłym za każdy wysłany wyciąg 5,00 zł 

3) poprzez elektroniczny kanał dostępu oraz na adres elektr. e-mail Klienta za każdy wyciąg bez opłat 

5 Sporządzenie kopii: 
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku 

a) z bieżącego roku kalendarzowego  
za każdy dokument  

10,00 zł  + podatek VAT 

b) z lat poprzednich 10,00 zł + po 5 zł za każdy poprzedni 
rok, + podatek VAT 

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta  za każdy dokument 30,00 zł + podatek VAT 

Podatek VAT wynosi 23% 

*Opłaty za realizację dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokość opłat jest analogiczna jak dla rachunku 

rozliczeniowego, dla którego prowadzony jest rachunek VAT 
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Rozdział 2. Rachunki bankowe w walutach wymienialnych 
2.1. Rachunki bieżące w walutach wymienialnych 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1 Otwarcie i prowadzenie rachunku: 

1) otwarcie rachunku - bez opłat 

2) prowadzenie rachunku miesięcznie za każdy rachunek 20,00 zł 

 
2 Wpłaty gotówkowe na rachunek  

 
naliczana od wpłacanej kwoty 0,50% nie mniej niż 5,00 zł 

3 Wypłaty gotówkowe z rachunku  

 
naliczana od wypłacanej kwoty 0,50% nie mniej niż 5,00 zł 

4 Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy                     
lub z innych banków w kraju 

za każdy przekaz 0,00 zł 

5 Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku                 
(w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem 
prowadzenia rachunku): 

 
 
 

za każdą dyspozycję 

 

 1) w przypadku podjęcia gotówki 0,00 zł 

2) w przypadku niepodjęcia gotówki 20,00 zł 

6 Zamknięcie rachunku za każdą dyspozycję do wysokości salda, nie więcej niż 20,00 zł 

UWAGA! Prowizje i opłaty za czynności niewymienione w tabeli wykonywane na rzecz Klientów NBS w Działoszynie przez SGB-Bank S.A. 
obciążają Klienta w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w SGB-Banku 
S.A. w Poznaniu. O wysokości poszczególnych opłat i prowizji Klient zostanie poinformowany przed złożeniem dyspozycji. 

 
 

DZIAŁ III. ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1 Pierwsza instalacja u Klienta oprogramowania do usługi bankowości elektronicznej                        
z aplikacją kryptograficzną  

- bez opłat 

2 Wizyta serwisowa pracownika Banku na wniosek Klienta za każdą wizytę 100,00 zł 

3 1) Dostęp do usługi bankowości elektronicznej w ramach pakietu FIRMA miesięcznie  5,00 zł  

1) Dostęp do usługi bankowości elektronicznej w ramach pakietu BIZNES miesięcznie 5,00 zł 
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2) Dostęp do usługi bankowości elektronicznej w ramach pakietu ROLNIK II miesięcznie 
 

2,00 zł 
 

3) Dostęp do usługi  bankowości elektronicznej w ramach pakietu LOKALNY miesięcznie 2,00 zł 

4 Opłata za wydanie i użytkowanie tokena: 
1) wydanie pierwszego tokena 

 
- 

 
bez opłat 

2) użytkowanie tokena miesięcznie 3,00 zł 

3) wydanie kolejnego tokena za każdy token 160,00 zł 

4) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez Klienta  
za każdy token 

 
160,00 zł 

5) wznowienie certyfikatu do tokena za każdy certyfikat 20,00 zł 

6) zastrzeżenie tokena - bez opłat 

5 Nie zwrócenie tokena w przypadku rezygnacji z usługi lub rozwiązania umowy (dotyczy 
pierwszego tokena wydanego przez Bank bez opłaty) 

w terminie rezygnacji z usługi 
lub rozwiązania umowy 

 
160,00 zł + podatek VAT 

6 Serwis SMS: 
1) uruchomienie usługi 

za każde uruchomienie  
5,00 zł 

2) za każdy wysłany SMS miesięcznie 0,25 zł 

3) za zmianę dyspozycji w zakresie usługi np. zmiana numeru telefonu  
za każdą zmianę 

 
5,00 zł 

7 Zmiana osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem za każdą zmianę 10,00 zł 

8 Zmiana na życzenie klienta limitu jednostkowego operacji (dziennego, miesięcznego) za każdą zmianę 5,00 zł 

9 Za zmianę dyspozycji dotyczącej numeru telefonu w ramach usługi bankowości 
elektronicznej (hasła jednorazowe na telefon) 

 
za każdą zmianę 

 
5,00 zł 

10 Opłata za przekazywanie haseł SMS (pakiet FIRMA, BIZNES, ROLNIK II)    miesięcznie 5,00 zł 

Podatek VAT wynosi 23% 

 

DZIAŁ IV. Kantor walutowy1 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1 Udostępnienie i obsługa  - bez opłat 
1 Usługa dostępna po wdrożeniu jej przez Bank 
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DZIAŁ V. INSTRUMENTY PŁATNICZE 

Rozdział 1. Karty wydane do rachunku bieżącego lub pomocniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową) 

Visa Business, Mastercard Business  

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1 Wydanie karty dla posiadacza, współposiadacza lub osoby wskazanej przez posiadacza 

rachunku bieżącego 
 

za każda kartę 
 

25,00 zł1 

2 Wznowienie, wydanie kolejnej karty do rachunku bieżącego za każda kartę 20,00 zł 

3 Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej/utraconej  za każda kartę 20,00 zł 

4 Obsługa karty miesięcznie 2,50 zł2 

5 Zastrzeżenie karty - bez opłat 

6 Zmiana limitów transakcyjnych i innych danych do karty za każdą zmianę 15,00 zł  

7 
 

Opłata za wypłatę gotówki: 
1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej  Spółdzielczości i 

zrzeszonych banków spółdzielczych 

 
- 
 

 
bez opłat 

 

2) w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej* za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

4,50 zł  

 
3) w ramach usługi cash back 0,60 zł  

4) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 naliczana od wypłacanej kwoty, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

3% min.3,50 zł  

5)w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 3% min.4,50 zł 

6) w bankomatach za granicą poza terenem EOG3 3% min.4,50 zł 

7) w bankomatach za granicą na terenie EOG3 3% min.3,50 zł 

8 Przesłanie do Klienta pierwszego numeru PIN (Pocztą Polską S.A.) za każdy numer PIN 5,00 zł  

9 Przesłanie na wniosek Klienta kolejnego numeru PIN (Pocztą Polską S.A.) za każdy numer PIN 10,00 zł 

10 Wysyłka nr PIN poprzez SMS za każdy numer PIN 2,00 zł 

11 Ekspresowa wysyłka karty płatniczej lub numeru PIN kurierem za każdą przesyłkę 45,00 zł  

 
1 Dla kart wydanych do rachunków otwartych po 01.01.2021r., w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek w tym 

wspólników spółek cywilnych, opłata nie jest pobierana (pakiet FIRMA). 
2 Dla kart wydanych do rachunków otwartych po 01.01.2021r., w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek w tym 

wspólników spółek cywilnych, opłata nie jest pobierana (pakiet FIRMA). 
3 Państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

 



11 

 

12 Zmiana numeru PIN:  
1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej 

 
za każdą zmianę 

 
4,50 zł 

2) w bankomatach Banku i  pozostałych banków 7,00 zł  

13 Zapytanie o saldo w bankomatach: 
1) banków Spółdzielczej Grupy Bankowej 

 
za każde zapytanie 

 
bez opłat  

2) pozostałych banków, 1,00 zł 

14 Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta  miesięcznie 3,00 zł 

15 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł 

16 Transakcje bezgotówkowe - bez opłat 
 

17 Wysłanie karty Pocztą Polską na życzenie  Klienta za każdy list cena listu poleconego za potw. 
odb.+2,00 zł  

18 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonywanej kartą Visa w walucie 
innej niż PLN 

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

3%  
 

Podatek VAT wynosi 23% 

*Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
 

Rozdział 2. Karty walutowe 

Lp. 
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Stawka obowiązująca Tryb pobierania opłaty  

1. Użytkowanie karty  1,50 EUR, 2 USD miesięcznie za każdą kartę  

2. Opłata za wypłatę gotówki: 
bez opłat 

 

 
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji  
 
 

 

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

2) w kasach banków SGB1 (przy użyciu terminala POS) 1 EUR, 1 USD 

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 1,50 EUR, 2 USD 

 
4) 

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 21 
(przy użyciu terminala POS) 

3% min. odpowiednio 1,50 EUR, 2 USD naliczana od wypłacanej kwoty 

 
5) 

w bankomatach za granicą  
(na terytorium innego państwa członkowskiego EOG2) 

 
1,50 EUR, 2 USD 

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji  

 
6) 

w bankomatach za granicą  
(poza terytorium państw członkowskich EOG2) 

3% min. odpowiednio 1,50 EUR, 2 USD 
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

3. 
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 

 
0,50 EUR, 0,5 USD 

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 
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4. Wydanie nowego nr PIN 1,50 EUR, 2 USD za każdy nr PIN 

5. Zmiana PIN w bankomatach:  
1 EUR, 1 USD za każdą zmianę 1) sieci SGB 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,50 EUR, 2 USD 

6. Sprawdzenie salda rachunku płatniczego w bankomatach:  
0,25 EUR, 0,3 USD za każde sprawozdanie 1) sieci SGB 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1 EUR, 1 USD 

7. Zestawienia transakcji przesłane do klienta 0,50 EUR, 0,6 USD miesięcznie 
1 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
2  Państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. 

 

Rozdział 3. Instrument płatniczy BLIK  

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1 Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

2 Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł 

3 Opłata za wypłatę gotówki:      
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych) za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

0,00 zł  
2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 0,00 zł 

 3) w bankomatach za granicą   nie dotyczy  

4 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 
0,00 zł 

5 Krajowa transakcja płatnicza 
za każdą transakcję, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 
bez opłat 

6 Zmiana limitu transakcyjnego za każda zmianę limitu bez opłat 

 

DZIAŁ VI. KREDYTY 

Rozdział 1. Klienci instytucjonalni (działalność rolnicza) 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1  Prowizja przygotowawcza (za udzielenie kredytu):  

 

1) udzielenie kredytu inwestycyjnego „Unijnego SGB” naliczana od kwoty 
udzielonego/ odnowionego 

kredytu, 
płatna jednorazowo przed 
postawieniem kredytu do 

2,00 % 

2) udzielenie kredytu inwestycyjnego  na zakup gruntów  nieruchomości rolnej    
2,20 % 

3) udzielenie kredytu na inwestycje budowlano-remontowe budynków gospodarczych oraz 
zakup/remont maszyn  i urządzeń, pozostałe cele inwestycyjne 

 
2,50 % 
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4) udzielenie kredytu obrotowego  dyspozycji kredytobiorcy  2,50 % 

5)    udzielenie kredytu obrotowego z linii „AGRO-KREDYT”: 2,50 % 

6) udzielenie/odnowienie kredytu obrotowego  w rachunku bieżącym „Rolnik” 2,50 % 
 

7) udzielenie kredytu preferencyjnego z dopłatami ARiMR:  

- inwestycyjnego, 1,85 % 

- obrotowego,  1,85 % 

2 
Za wydanie kopii/duplikatu umowy kredytowej lub umów zabezpieczenia 

za każdy dokument 50,00 zł 
+ podatek VAT 

3  Za prolongatę spłaty kredytu: 
-    do 3 miesięcy 

 
naliczana od kwoty 

prolongowanej 

    
    1,00 % 

- powyżej  3 miesięcy    1,50 % 

4 Za zmianę warunków umowy kredytowej, w tym zmianę zabezpieczeń, z wyjątkiem 
prolongaty  

naliczana od kwoty kredytu 
pozostałej do spłaty 

0,10 % 
nie mniej niż 100,00 zł 
nie więcej niż 500,00 zł 

5 Za przygotowanie i wysłanie monitu lub upomnienia (wysyłane nie częściej niż 2 razy                 
w miesiącu) 

za każde upomnienie/monit 
20,00 zł 

6 Za przygotowanie i wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu 
(wysyłane nie częściej niż 3 razy w miesiącu) 

 
za każde wezwanie 

25,00 zł 

7 Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu niedostarczenia przez kredytobiorcę 
dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-
ekonomicznej kredytobiorcy, dokumentów związanych z zabezpieczeniem lub 
rozliczeniem kredytu 

 
 

za każdy monit 
25,00 zł 

8 
Za wydanie opinii bankowej na wniosek Klienta 

za każdą opinię 200,00 zł 
+ podatek VAT 

9 
Za rozpatrzenie wniosku i wydanie zaświadczenia o bezciężarowym odłączeniu działki 

za każde rozpatrzenie wniosku i 
wydanie zaświadczenia 

100,00 zł + podatek VAT 

10 Za przechowywanie weksla w depozycie przyjętego jako zabezpieczenie kredytu - bez opłat 

11 
Za rozpatrzenie wniosku o zawarcie ugody, przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do 
długu osoby trzeciej i przygotowanie umowy  

naliczana od kwoty długu 
wynikającej  

z każdej umowy 

0,50 % 
nie mniej niż 150,00 zł 
nie więcej niż 500,00 zł 

12 Wpłaty gotówkowe na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku - bez opłat 

13 
Wypłaty gotówkowe kredytów realizowane z rachunków kredytowych 

 
- 

bez opłat 
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14 Uruchomienie kredytu: 
1) 1)na rachunek Kredytobiorcy w Banku 

 
- 

 
bez opłat  

2) na rachunek Kredytobiorcy w innym banku za uruchomienie każdej transzy 30,00 zł 

2) 3) na rachunek innego klienta w innym banku, wskazany przez Kredytobiorcę 10,00 zł 

15 Wydanie promesy kredytowej naliczana od kwoty 
wskazanej w promesie 

 
 

0,25 % nie mniej  
niż 200,00 zł,  

nie więcej niż 1.500,00 zł 

16 Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie hipoteki za każdy dokument 40,00 zł 

17 Za wydanie zgody na wykreślnie z dowodu rejestracyjnego pojazdu mechanicznego 
adnotacji o  przewłaszczeniu  

za każdy dokument 
40,00 zł 

18 Za sporządzenie wniosku o wykreślenie przedmiotu zastawu  za każdy wniosek 40,00 zł 

19 Za sporządzenie i wydanie kopii/duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie  
w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia 

 
za każdy dokument 

50,00 zł  
+ podatek VAT 

20 Za wydanie pism o charakterze zaświadczeń innych niż szczegółowo wymienionych  
w Taryfie  

za każdy dokument   50,00 zł  
+ podatek VAT 

21 Za wystawienie promesy udzielenia gwarancji/poręczenia  naliczana od kwoty 
wskazanej w promesie 

 

0,25 % nie mniej  
niż 200,00 zł, nie więcej niż 1.500,00 

zł 

22 Za udzielenie gwarancji/ poręczenia: 
- opłata jednorazowa(od kwoty/ salda gwarancji/poręczenia, pobierana najpóźniej w dniu 

wydania gwarancji/poręczenia), 

naliczana od kwoty 
gwarancji/poręczenia, 

płatna najpóźniej w dniu 
wydania gwarancji/poręczenia 

 
1,50 % nie mniej  

niż 200,00 zł 
 

23 Za korzystanie z gwarancji/ poręczenia: 
- za każdy rozpoczęty 3-miesieczny okres ważności gwarancji/ poręczenia (licząc od dnia 

wystawienia) 

naliczana od kwoty czynnej 

gwarancji/poręczenia, płatna w 

pierwszym dniu roboczym 

każdego rozpoczętego  3 – 

miesięcznego okresu 

korzystania z 

gwarancji/poręczenia  

0,50 % nie mniej 
 niż 150,00 zł 

24 Za:  

1) podwyższenie kwoty gwarancji/poręczenia  

naliczana od kwoty 
podwyższenia 0,25 % nie mniej  

niż 200,00 zł 2)przedłużenie terminu ważności gwarancji/poręczenia  naliczana od kwoty czynnej  



15 

 

3) inne zmiany warunków gwarancji/poręczenia  
 

Uwaga: w razie jednoczesnej zmiany kilku warunków określonych w niniejszym punkcie 
obowiązuje jedna prowizja   

gwarancji/poręczenia 
 
 
 

25 Prowizja z tytułu gotowości (za niewykorzystanie kredytu)** naliczana za każdy dzień, od 
kwoty niewykorzystanego 

kredytu, płatna w dniu wypłaty 
tej kwoty kredytu 

0,50% w stos. rocznym 

26 Za sprawdzenie w rejestrze zastawów  za dokonanie każdego 
sprawdzenia 

30,00 zł 

27 Opłata za przeprowadzenie inspekcji u Klienta  za każdą inspekcję 100,00 zł  

28 Opłata za wydanie zaświadczenia o posiadaniu zdolności kredytowej za każde zaświadczenie 200,00 zł + podatek VAT 

29 Opłata za zaświadczenie stwierdzające  wysokość zadłużenia z tytułu kredytów 

bankowych lub jego braku 

za każde zaświadczenie 
100,00 zł + podatek VAT 

30 Opłata za zaświadczenie stwierdzające wysokość dokonanych spłat kredytu i odsetek za każde zaświadczenie 100,00 zł + podatek VAT 

Podatek VAT wynosi 23% 
** nie dotyczy kredytów obrotowych i preferencyjnych 
 
 

Rozdział 2. Klienci instytucjonalni (działalność pozarolnicza) 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1 Prowizja przygotowawcza (za udzielenie kredytu):  
1) udzielenie kredytu inwestycyjnego 

 
 
 
 
 

naliczana od kwoty 
udzielonego/odnowionego  

kredytu, płatna jednorazowo 
przed postawieniem kredytu do 

dyspozycji kredytobiorcy 

 
2,50 % 

2) udzielenie kredytu inwestycyjnego „Unijnego SGB” 2,00 % 

3) udzielenie kredytu obrotowego  2,50 %  

4) udzielenie/odnowienie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym 1,80 % 

5) udzielenie kredytu obrotowego „na skup warzyw   owoców i zbóż”  
1,00% – 1,50 % 

6) udzielenie kredytu preferencyjnego z dopłatami ARiMR: 
a. inwestycyjnego 
b. obrotowego 

 
1,85 % 
1,85 % 
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2 

Prowizja rekompensacyjna (za przedterminową spłatę kredytu)4 dotyczy kredytów 
nieodnawialnych i naliczana jest 
od nadpłacanej kwoty kredytu,  

 płatna w dniu dokonania 
przedterminowej spłaty kredytu 

2 % 

3 
Za wydanie kopii/duplikatu umowy kredytowej lub umów zabezpieczenia. 

za każdy dokument 50,00 zł  
+ podatek VAT 

4 Za prolongatę spłaty kredytu: 
- do 3 miesięcy, 

naliczana od kwoty 
prolongowanej 

    
    1,00 % 

- powyżej  3 miesięcy.     1,50 % 

5  Za zmianę warunków umowy kredytowej, w tym zmianę zabezpieczeń, z wyjątkiem 
prolongaty  

naliczana od kwoty kredytu 
pozostałej do spłaty 

0,20 % 
nie mniej niż 150,00 zł 
nie więcej niż 500,00 zł 

6 Za przygotowanie i wysłanie monitu lub upomnienia (wysyłane nie częściej niż 2 razy                  
w miesiącu) 

za każde upomnienie/monit 
20,00 zł 

7 Za przygotowanie i wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu 
(wysyłane nie częściej niż 3 razy w miesiącu) 

 
za każde wezwanie 

25,00 zł 

8 Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu niedostarczenia przez kredytobiorcę 
dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-
ekonomicznej kredytobiorcy, dokumentów związanych z zabezpieczeniem lub 
rozliczeniem kredytu 

 
 

za każdy monit 25,00 zł 

9 Za wydanie opinii bankowej na wniosek Klienta za każdą opinię 200,00 zł  
+ podatek VAT 

10 
Za rozpatrzenie wniosku i wydanie zaświadczenia  o bezciężarowym odłączeniu działki 

za każde rozpatrzenie wniosku i 
wydanie zaświadczenia 

100,00 zł + podatek VAT 

11 Za przechowywanie weksla w depozycie przyjętego jako zabezpieczenie kredytu - bez opłat 

12 
Za rozpatrzenie wniosku o zawarcie ugody, przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do 
długu osoby trzeciej i przygotowanie umowy 

naliczana od kwoty długu 
wynikającej  

z każdej umowy 

0,50 % 
nie mniej niż 150,00 zł 
nie więcej niż 500,00 zł 

13 Wpłaty gotówkowe na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku - bez opłat 

14 Wypłaty gotówkowe kredytów realizowane z rachunków kredytowych. - bez opłat 

 
4 Dotyczy umów kredytowych zawartych od dnia 11.08.2022r. 
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15 Uruchomienie kredytu: 
1) na rachunek Kredytobiorcy w Banku 

 
- 

 
bez opłat 

3) 2) na rachunek Kredytobiorcy w innym banku  
za uruchomienie każdej transzy 

30,00 zł 

4) 3) na rachunek innego klienta w innym banku, wskazany przez Kredytobiorcę 10,00 zł 

16 Wydanie promesy kredytowej naliczana od kwoty 
wskazanej w promesie 

0,25 % nie mniej  
niż 200,00 zł, 

 nie więcej niż 1.500,00 zł 

17 Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie hipoteki   za każdy dokument 40,00 zł 

18 Za wydanie zgody na wykreślnie z dowodu rejestracyjnego pojazdu mechanicznego 
adnotacji o  przewłaszczeniu 

za każdy dokument 40,00 zł 

19 Za sporządzenie wniosku o wykreślenie przedmiotu zastawu  za każdy wniosek 40,00 zł 

20 Za sporządzenie i wydanie kopii/duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie  
w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia 

za każdy dokument 50,00 zł  
+ podatek VAT 

21 Za wydanie pism o charakterze zaświadczeń 
innych niż szczegółowo wymienionych w Taryfie  

za każdy dokument 50,00 zł  
+ podatek VAT 

22 Za wystawienie promesy udzielenia gwarancji/poręczenia  naliczana od kwoty 
wskazanej  w promesie  

0,25% nie mniej niż 200,00 zł,  
nie więcej niż 1.500,00 zł 

23 Za udzielenie gwarancji/ poręczenia  naliczana od kwoty 
gwarancji/poręczenia, 

płatna najpóźniej w dniu 
wydania gwarancji/poręczenia 

 
 2,00 % nie mniej  

niż  500,00 zł 
 

24 Za korzystanie z gwarancji/ poręczenia 
- za każdy rozpoczęty 3-miesieczny okres ważności gwarancji/ poręczenia (licząc od dnia 

wystawienia) - dla gwarancji udzielonych do dnia 10.08..2022r. 
 
 
-   za każdy rozpoczęty 3-miesieczny okres ważności gwarancji/ poręczenia (licząc od dnia 

wystawienia) - dla gwarancji udzielonych od dnia 11.08.2022r. 

naliczana od kwoty czynnej 
gwarancji/poręczenia, płatna w 

pierwszym dniu roboczym 
każdego rozpoczętego  3 –

miesięcznego okresu 
korzystania                                         

z gwarancji/poręczenia 

 
 

0,50  % nie mniej  
niż 150,00 zł 

 
1,00 % nie mniej  

niż 250,00 zł 

25 Za:  

1) podwyższenie kwoty gwarancji/poręczenia  

naliczana od kwoty 
podwyższenia 

2,00 % nie mniej  
niż 500,00 zł 

2)przedłużenie terminu ważności gwarancji/poręczenia   
naliczana od kwoty czynnej  

gwarancji/poręczenia 
3) inne zmiany warunków gwarancji/poręczenia  

 

Uwaga: w razie jednoczesnej zmiany kilku warunków określonych w niniejszym punkcie obowiązuje jedna 
prowizja   
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26 Prowizja z tytułu gotowości (za niewykorzystanie kredytu)** naliczana za każdy dzień, od 

kwoty niewykorzystanego 

kredytu, płatna w dniu wypłaty 

tej kwoty kredytu 

0,50% w stos. rocznym  

27 Oplata za sprawdzenie w rejestrze zastawów  za dokonanie każdego 

sprawdzenia 
30,00 zł 

28 Opłata za przeprowadzenie inspekcji u Klienta  za każdą inspekcję 100,00 zł  

29 Opłata za wydanie zaświadczenia o posiadaniu zdolności kredytowej za każde zaświadczenie 200,00 zł + podatek VAT 

30 Opłata za zaświadczenie stwierdzające  wysokość zadłużenia z tytułu kredytów 

bankowych lub jego braku 

za każde zaświadczenie 
100,00 zł + podatek VAT 

31 Opłata za zaświadczenie stwierdzające wysokość dokonanych spłat kredytu i odsetek za każde zaświadczenie 100,00 zł + podatek VAT 

Podatek VAT wynosi 23% 
** nie dotyczy kredytów obrotowych 

DZIAŁ VII. Usługa płatności masowych 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1 Opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo 100,00 zł 

2 Korzystanie z usługi płatności masowych miesięcznie 200,00 zł 

3 Wpłaty gotówkowe kontrahentów Klienta na rachunek bieżący lub pomocniczy, w ramach 
którego Klient korzysta z usługi płatności masowych 

- 0,00 zł 

 
DZIAŁ VIII. Rachunki lokat terminowych w złotych 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1 Otwarcie i prowadzenie rachunku: 
- otwarcie rachunku 

 
- 

 
bez opłat 

- prowadzenie rachunku - bez opłat 

2 Wpłaty gotówkowe na rachunek  - bez opłat 

3 Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat 

4 Dyspozycja stała lub jednorazowa Klienta, dotycząca przelewu odsetek lub kapitału  
i odsetek, po zapadnięciu lokaty: 
1) na rachunek prowadzony w Banku 
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za każdą dyspozycję bez opłat 

2) na rachunki prowadzone w innych bankach 5,00 zł 
5 Sporządzenie wyciągu bankowego za każdy wyciąg bez opłat 

6 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 40,00 zł 
+ podatek VAT 

7 Ustanowienie pełnomocnika do dysponowania lokatą lub wykonanie innych zmian na 
życzenie Klienta: 
1) nie powodujących zmiany karty wzorów podpisów 

 
 

za każdą zmianę/odwołanie 

 
 

bez opłat 

2) powodujących konieczność zmiany karty wzorów podpisów, 10,00 zł 

8 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego 
aktu poświadczenia dziedziczenia 

od każdej dyspozycji 15,00 zł 
 

9 Sporządzenie na wniosek Klienta historii obrotów na jednym rachunku   za każdy dokument 15,00 zł 
+ podatek VAT 

10 Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej: 
1) na rzecz Banku 

 
za każdą blokadę 

 
bez opłat 

2)  na rzecz innych banków/instytucji 30,00 zł 

11 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu  naliczana od kwoty przelewu 0,5% nie mniej  
niż 20,00 zł 

Podatek VAT wynosi 23% 

 
DZIAŁ IX. Rachunki lokat w walutach wymienialnych 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1 Otwarcie rachunku lokaty terminowej - bez opłat 

2 Prowadzenie rachunku lokaty terminowej - 0,00 zł 

3 Wpłaty gotówkowe na rachunek  - 0,00 zł 

4 Wypłaty gotówkowe z rachunku - 0,00 zł 
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PRODUKTY BANKOWE POZOSTAJĄCE WYŁACZNIE W OBSŁUDZE 

 

DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE 

RACHUNKI ROZLICZENIOWE 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Pakiet 
STANDARD 

Pakiet 
ROLNIK 

1 Otwarcie, prowadzenie, likwidacja rachunku rozliczeniowego – 
(rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego): 
- otwarcie rachunku 

od każdego otwartego 
rachunku 

 
20,00 zł 

 
bez opłat 

- prowadzenie rachunku miesięcznie, za każdy 
rachunek 

17,00 zł 

 
4,50 zł 

- likwidacja rachunku od każdego likwidowanego 
rachunku 

10,00 zł bez opłat 

2 Wpłaty gotówkowe na rachunek bieżący, pomocniczy 

 
naliczana od wpłacanej 

kwoty 

0,1% nie mniej niż 5,00 zł bez opłat 

3 Wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego, pomocniczego 

 
naliczana od wypłacanej 

kwoty 

0,3% nie mniej niż 5,00 zł bez opłat 

4 Realizacja przelewów:  

1) złożonych w formie papierowej: 
a) na rachunki prowadzone w Banku 

 
 

za każdy przelew 

 
bez opłat 

 
bez opłat 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach (za wyjątkiem rachunku 
Urzędu Skarbowego) 

 
3,80 zł 

 
3,80 zł 

c) na rachunek Urzędu Skarbowego 6,00 zł 6,00 zł 

2) złożonych za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu: 
a) na rachunki prowadzone w Banku 

 
za każdy przelew 

 
bez opłat 

 
bez opłat 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 0,50 zł 

3) realizowanych w systemie SORBNET za każdy przelew 30,00 zł 30,00 zł 

4) realizowanych w systemie Express Elixir:  

a) złożonych w formie papierowej za każdy przelew 12,00 zł 12,00 zł 

b) złożonych za pośrednictwem  elektronicznego kanału dostępu za każdy przelew  7,00 zł 7,00 zł 

5 Przyjęcie dyspozycji zlecenia stałego   za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 
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6 Przelewy z rachunków bankowych wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez Klienta (zlecenia stałe, przelew z datą 
przyszłą): 

 

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:  

   a) na rachunki prowadzone w Banku,  
za każdy przelew 

bez opłat bez opłat 

   b) na rachunki w innych bankach, 1,50 zł  1,50 zł  

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu:  

   a) na rachunki prowadzone w Banku, za każdy przelew bez opłat bez opłat 

   b) na rachunki prowadzone w innych bankach, 1,00 zł 0,50 zł 

3) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego,  

a) złożona w formie papierowej  
za każdą zmianę 

5,00 zł 5,00 zł 

b) złożona za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu 0,00 zł 0,00 zł 

4) odwołanie zlecenia stałego,  

c) złożone w formie papierowej za każdą dyspozycję 3,00 zł 3,00 zł 

d) złożone za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu 0,00 zł 0,00 zł 

7 Polecenie zapłaty:  

3) złożenie zgody na korzystanie  z polecenia zapłaty  
za każdą  

dyspozycję 
 

2,00 zł 2,00 zł 

4) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika, 1,00 zł 1,00 zł 

3)  odwołanie pojedynczego niezrealizowanego  polecenia zapłaty albo 
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty    

 
1,50 zł 

 
1,50 zł 

8 Ustanowienie pełnomocnika do dysponowania rachunkiem - bez opłat bez opłat 

9 Zmiana/odwołanie pełnomocnika do dysponowania rachunkiem lub wykonanie innych zmian na życzenie Klienta:    

1) nie powodujących zmiany karty wzorów podpisów za każdą zmianę/odwołanie bez opłat bez opłat 

2) powodujących konieczność zmiany karty wzorów podpisów 10,00 zł 10,00 zł 

10 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 
1) w formie papierowej, raz w miesiącu:  

 

a) odbiór w placówce Banku  za każdy wyciąg bez opłat bez opłat 

b) wysłanie listem zwykłym,   za każdy wysłany wyciąg bez opłat  bez opłat  

2) w formie papierowej, po każdej zmianie salda: 
a) odbiór w placówce Banku 

 
za każdy wyciąg  

 
1,00 zł 

 
1,00 zł 

b) wysłanie listem zwykłym za każdy wysłany wyciąg 5,00 zł 5,00 zł 

3) poprzez elektroniczny kanał dostępu oraz na adres elektr. e-mail 
Klienta, 

za każdy wyciąg bez opłat bez opłat 
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11 Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego:  

1) za 1 egzemplarz, za każdy egzemplarz 1,00 zł nie dotyczy 

2) za książeczkę za każdą książeczkę 10,00 zł nie dotyczy 

12 Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków                            i 
blankietów 

za każde zgłoszenie/odwoła-
nie 

30,00 zł nie dotyczy 

13 Sporządzenie na wniosek Klienta historii obrotów na jednym rachunku   

 3) z bieżącego roku kalendarzowego  
 

za każdy dokument 

15,00 zł  
+ podatek VAT 

15,00 zł  
+ podatek VAT 

4) z lat poprzednich 
 

15,00 zł + po 10,00 zł za 
każdy poprzedni rok, 

+ podatek VAT 

15,00 zł + po 10,00 zł za 
każdy poprzedni rok, 

+ podatek VAT 

14 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda  za każde zaświadczenie 40,00 zł  
+ podatek VAT 

40,00 zł  
+ podatek VAT 

15 Sporządzenie kopii: 
1) wyciągu bankowego 

 

a) z bieżącego roku  
 
 

za każdy dokument 

10,00 zł  
 + podatek VAT 

10,00 zł  
 + podatek VAT 

b) z lat poprzednich 10,00 + po 5,00 zł za każdy 
poprzedni rok, + podatek 

VAT 

10,00 + po 5,00 zł za każdy 
poprzedni rok, + podatek 

VAT 

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta  30,00 zł + podatek VAT 30,00 zł + podatek VAT 

16 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 
tytułu  

naliczana od kwoty 
przelewu 

0,5% nie mniej  
niż 20,00 zł 

0,5% nie mniej  
niż 20,00 zł 

17 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu 
lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia 

od każdej  dyspozycji  
15,00 zł 

 
15,00 zł 

18 Wysłanie wezwania do zapłaty z powodu powstania niedopuszczalnego 
salda debetowego na rachunku (wysyłane nie częściej niż 2 razy w 
miesiącu) 

za każde wezwanie 20,00 zł 20,00 zł 

19 Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej zablokowania środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych i innych, 
zawartych przez posiadacza rachunku: 

 

1) z Bankiem za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat 

2) z innymi bankami/instytucjami 30,00 zł 30,00 zł 

20 Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej    
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nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza/pełnomocnika 
rachunku, błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 

za każdą dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł 

21 Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku  
(w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia 
rachunku), w przypadku jej nie pobrania 

naliczana od kwoty wypłaty 0,10 % 0,10 % 

Podatek VAT wynosi 23% 

 
DZIAŁ II. ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU (Pakiet STANDARD, ROLNIK) 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1 Pierwsza instalacja u Klienta oprogramowania do usługi bankowości elektronicznej z 
aplikacją kryptograficzną,  

- bez opłat 

2 Wizyta serwisowa pracownika Banku na wniosek Klienta za każdą wizytę 100,00 zł 

3 1) Dostęp do usługi bankowości elektronicznej w ramach pakietu STANDARD miesięcznie  5,00 zł  

2) Dostęp do usługi bankowości elektronicznej w ramach pakietu ROLNIK miesięcznie 
 

2,00 zł 
 

4 Opłata za użytkowanie tokena: 
1) wydanie pierwszego tokena 

 
- 

 
bez opłat 

2) użytkowanie tokena miesięcznie 3,00 zł 

3) wydanie kolejnego tokena za każdy token 160,00 zł 

4) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez Klienta  
za każdy token 

 
160,00 zł 

5) wznowienie certyfikatu do tokena za każdy certyfikat 20,00 zł 

6) zastrzeżenie tokena - bez opłat 

5 Nie zwrócenie tokena w przypadku rezygnacji z usługi lub rozwiązania umowy (dotyczy 
pierwszego tokena wydanego przez Bank bez opłaty) 

w terminie rezygnacji z usługi 
lub rozwiązania umowy 

 
160,00 zł + podatek VAT 

6 Serwis SMS: 
1) uruchomienie usługi 

za każde uruchomienie  
5,00 zł 

2) za każdy wysłany SMS miesięcznie 0,25 zł 

3) za zmianę dyspozycji w zakresie usługi np. zmiana numeru telefonu  
za każdą zmianę 

 
5,00 zł 

7 Zmiana osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem za każdą zmianę 10,00 zł 

8 Zmiana na życzenie klienta limitu jednostkowego operacji (dziennego, miesięcznego) za każdą zmianę 5,00 zł 

9 Za zmianę dyspozycji dotyczącej numeru telefonu w ramach usługi bankowości 
elektronicznej (hasła jednorazowe na telefon) 

 
za każdą zmianę 

 
5,00 zł 
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       DZIAŁ III. INSTRUMENTY PŁATNICZE 

Rozdział 1. Karty płatnicze bez funkcji zbliżeniowej wydane do rachunku (debetowe) 
Visa Business Elektron  

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA1 

1 Wydanie karty dla posiadacza, współposiadacza lub osoby wskazanej przez posiadacza 

rachunku bieżącego 
 

za każda kartę 
 

25,00 zł 

2 Wydanie karty dla: 
- posiadacza, współposiadacza lub osoby wskazanej przez posiadacza rachunku bieżącego 
„Rolnik” 

 
 

za każda kartę 

 
 

25,00 zł 

3 Wznowienie, wydanie kolejnej karty    
- do rachunku bieżącego 

 
za każda kartę 

 
20,00 zł 

- do rachunku bieżącego „Rolnik”  za każda kartę 20,00 zł 

4 Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej/utraconej  za każda kartę 20,00 zł 

5 Obsługa karty miesięcznie 2,50 zł 

6 Zastrzeżenie karty - bez opłat 

7 Zmiana limitów transakcyjnych i innych danych do karty za każdą zmianę 5,00 zł 

8 
 

Opłata za wypłatę gotówki: 
1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej  Spółdzielczości i 

zrzeszonych banków spółdzielczych, 

 
- 
 

 
bez opłat 

 

2) w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej* za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

4,50 zł  

 
3) w ramach usługi cash back 0,60 zł  

4) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 naliczana od wypłacanej kwoty, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

3% min.3,50 zł 

5)w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 3% min.4,50 zł 

6) w bankomatach za granicą poza terenem EOG5 3% min.4,50 zł 

7) w bankomatach za granicą na terenie EOG 3% min.3,50 zł 

9 Przesłanie do Klienta pierwszego numeru PIN do karty wznowionej za każdy numer PIN 0,00 zł 

10 Przesłanie na wniosek Klienta kolejnego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 

11 Ekspresowa wysyłka karty płatniczej lub numeru PIN kurierem za każdą przesyłkę 45,00 zł   
12 Zmiana numeru PIN:  

- w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej 
 

za każdą zmianę 
 

4,50 zł 

 
5państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. 
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- w bankomatach Banku i  pozostałych banków, 7,00 zł  

13 Zapytanie o saldo w bankomatach: 
1) banków Spółdzielczej Grupy Bankowej, 

 
za każde zapytanie 

 
bez opłat  

2) pozostałych banków, 1,00 zł 

14 Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta  miesięcznie 3,00 zł 

15 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł 

16 Transakcje bezgotówkowe - bez opłat 

17 Wysłanie karty Pocztą Polską na życzenie  Klienta za każdy list cena listu poleconego za potw. 
odb.+2,00 zł  

18 Nieuzasadniona reklamacja - po jej rozpatrzeniu - bez opłat 

19 Rozpatrzenie zasadnej reklamacji - bez opłat 

20 Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych w kraju - bez opłat 

21 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej kartą Visa                      w walucie obcej innej 
niż EUR 

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

 
1%  

22 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonywanej kartą Visa w walucie 
innej niż PLN 

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

3%  
 

Podatek VAT wynosi 23% 

*Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat  w POS 
1 Stawki obowiązują również dla kart Visa Business payWave wznowionych w miejsce kart Visa Business Elektron 
 
Rozdział 2. Karty płatnicze z funkcją zbliżeniową (debetowe), wydane do rachunku (pakiet STANDARD, ROLNIK):  Visa Business 

payWave, Mastercard Business,  

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1 Wydanie karty dla posiadacza, współposiadacza lub osoby wskazanej przez posiadacza 

rachunku bieżącego 
 

za każda kartę 
 

25,00 zł 

2 Wydanie karty dla: 
- posiadacza, współposiadacza lub osoby wskazanej przez posiadacza rachunku bieżącego 
„Rolnik” 

 
 

za każda kartę 

 
 

25,00 zł 

3 Wznowienie, wydanie kolejnej karty    
- do rachunku bieżącego 

 
za każda kartę 

 
20,00 zł 

- do rachunku bieżącego „Rolnik”  za każda kartę 20,00 zł 

4 Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej/utraconej  za każda kartę 20,00 zł 
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5 Obsługa karty miesięcznie 2,50 zł 

6 Zastrzeżenie karty - bez opłat 

7 Zmiana limitów transakcyjnych i innych danych do karty za każdą zmianę 5,00 zł 

8 
 

Opłata za wypłatę gotówki: 
1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej  Spółdzielczości i 

zrzeszonych banków spółdzielczych 

 
- 
 

 
bez opłat 

 

2) w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej* za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

4,50 zł  

 
3) w ramach usługi cash back 0,60 zł  

4) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 naliczana od wypłacanej kwoty, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

3% min.3,50 zł 

5)w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 3% min.4,50 zł 

6) w bankomatach za granicą poza terenem EOG6 3% min.4,50 zł 

7) w bankomatach za granicą na terenie EOG 3% min.3,50 zł 

9 Przesłanie do Klienta pierwszego numeru PIN (Pocztą Polską S.A.) za każdy numer PIN 3,50 zł 

10 Przesłanie na wniosek Klienta kolejnego numeru PIN (Pocztą Polską S.A.) za każdy numer PIN 6,00 zł 

11 Wysyłka nr PIN poprzez SMS za każdy numer PIN 2,00 zł 

12 Ekspresowa wysyłka karty płatniczej lub numeru PIN kurierem za każdą przesyłkę 45,00 zł  

13 Zmiana numeru PIN:  
1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej 

 
za każdą zmianę 

 
4,50 zł 

2) w bankomatach Banku i  pozostałych banków 7,00 zł  

14 Zapytanie o saldo w bankomatach: 
1) banków Spółdzielczej Grupy Bankowej 

 
za każde zapytanie 

 
bez opłat  

2) pozostałych banków, 1,00 zł 

15 Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta  miesięcznie 3,00 zł 

16 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł 

17 Transakcje bezgotówkowe - bez opłat 
 

18 Wysłanie karty Pocztą Polską na życzenie  Klienta za każdy list cena listu poleconego za potw. 
odb.+2,00 zł  

 
6państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. 
 



27 

 

19 Nieuzasadniona reklamacja - po jej rozpatrzeniu - bez opłat 

20 Rozpatrzenie zasadnej reklamacji - bez opłat 

21 Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych w kraju - bez opłat 

23 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonywanej kartą Visa w walucie 
innej niż PLN 

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

3%  
 

Podatek VAT wynosi 23% 
 

 

DZIAŁ IV. KREDYTY 

Rozdział 1. Klienci instytucjonalni (działalność rolnicza i pozarolnicza) 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1  Prowizja za obsługę dopłat ARiMR  (dotyczy kredytów udzielonych do 31.12.2014r. naliczana miesięcznie od kwoty 
udzielonego kredytu, pobierana 
wraz ze spłatą raty odsetkowej 

0,03 % 

 


