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1. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych: 

1) Taryfa opłat i prowizji pobieranych za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych, zwana dalej „Taryfą”, ma zastosowanie do usług bankowych w obrocie złotowym, świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Szadku,

zwanego dalej „Bankiem”.

2) Zakres realizowanych w złotych operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie dotyczy klientów instytucjonalnych,

3) Opłaty i prowizje od posiadacza rachunku bankowego prowadzonego w Banku pobierane są:

·         po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym klient złożył dyspozycję wykonania usługi,

·         miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych,

·         zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego,

·         zgodnie z zawartą umową.
4)  Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego. 

5) Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej.

6) Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.

7) Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów Banku. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

8) W przypadku usług nietypowych i nieprzewidzianych w Taryfie opłaty pobierane są według wyceny indywidualnej do wysokości poniesionych kosztów oraz wniesionych nakładów pracy.

9) Opłat i prowizji za czynności bankowe nie pobiera się od:

·         wpłat na cele społeczno-użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym,

·         operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy.

·         operacji związanych ze spłatą wierzytelności Banku, chyba, że zapisy szczegółowe w Tabeli stanowią inaczej.

·         wpłat osób fizycznych na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności,

·         nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego.

10) Opłaty i prowizje mogą być negocjowane.

11) Użyte w taryfie określenia:

·         instytucje niekomercyjne –zalicza się następujących klientów: Wspólnoty mieszkaniowe oraz Kościoły, Koła gospodyń wiejskich oraz inne organizacje społeczne.

12) Bank prowadzi następujące rodzaje rachunków:

·         rachunki bieżące rolnicze

·         rachunki bieżące przedsiębiorców, spółdzielni i spółek

·         rachunki bieżące instytucji niekomercyjnych

·         rachunki bieżące jednostek samorządu terytorialnego i OSP

13) Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania kart płatniczych.

14) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa 

członkowskiego z fizycznym  wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;

15) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa         członkowskiego za 

pomocą urządzenia umożliwiającego taka wypłatę lub w placówce dostawcy;

16) Polecenie przelewu SEPA –  przelew umożliwiający przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy prowadzony w innym banku w kraju lub w innym banku poza krajem na obszarze jednolitego obszaru płatności     w euro (SEPA). 

Polecenie przelewu SEPA musi spełniać łącznie następujące warunki: waluta transakcji EURO, określona opcja kosztowa SHA, prawidłowy numer rachunku bankowego Beneficjenta oraz Zleceniodawcy     w standardzie IBAN, rachunek 

beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG;

17) Państwo członkowskie EOG -państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

18) Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania kart płatniczych.

19) Wszystkie postanowienia związane z obrotem dewizowym dla klientów instytucjonalnych zawarte są w „Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne SGB-Bank S.A.” dostępnej na stronie BS Szadek.

20) Prowizje i opłaty wymienione w tabeli nr 8 od punktu 9, dotyczą także kredytów wycofanych z oferty.

21) System Target2 -transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro, przeprowadzany w pieniądzu banku centralnego.
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2. Rachunki rozliczeniowe

Koła gospodyń 

oraz inne 

organizacje 

społeczne

Wspólnoty 

mieszkaniowe/ 

Kościoły 

1 Otwarcie rachunku

1) podstawowego jednorazowo Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

2) pomocniczego jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Bez opłat 10,00 zł Bez opłat Bez opłat 10,00 zł

2 Prowadzenie rachunku

1) podstawowego miesięcznie 25,00 zł 25,00 zł 15,00 zł Bez opłat 20,00 zł Bez opłat 5,00 zł 20,00 zł

2) pomocniczego miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Bez opłat 10,00 zł Bez opłat Bez opłat 10,00 zł

3 Wpłaty gotówkowe

dokonywane w placówkach BS Szadek - w formie otwartej
za każdą wpłatę/naliczana 

od wpłacanej kwoty
0,2% min. 3,50 zł 0,2% min. 3,50 zł 0,2% min. 3,50 zł Bez opłat 0,2% min. 3,50 zł Bez opłat Bez opłat 0,2% min. 3,50 zł

dokonywane w placówkach BS Szadek - w formie zamkniętej
za każdą wpłatę/naliczana 

od wpłacanej kwoty
0,1% min. 3,50 zł 0,1% min. 3,50 zł 0,1% min. 3,50 zł Bez opłat 0,1% min. 3,50 zł Bez opłat Bez opłat 0,1% min. 3,50 zł

4 Wypłata gotówkowa 

dokonywane w placówkach BS Szadek 
za każdą wypłatę/naliczana 

od wypłacanej kwoty
0,5% min. 6,00 zł 0,5% min. 6,00 zł 0,5% min. 6,00 zł 0,1% min. 3,00 zł 0,1% min. 5,00 zł Bez opłat Bez opłat 0,5% min. 6,00 zł

5 Wpływ bezgotówkowy na rachunek
za każdy wpływ/naliczana 

od wypłacanej kwoty
Bez opłat Bez opłat Bez opłat

0,5% min. 6,00 zł 

max. 50,00 zł
Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

6 Polecenie przelewu wewnętrznego - na rachunki prowadzone w placówkach BS Szadek

1) złożonych w formie papierowej za każdy przelew 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej IB za każdy przelew 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

7 Polecenie Przelewu                                              

1) złożonych w formie papierowej w kwocie poniżej 1.000.000,00zł:

a) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Szadek - tryb standardowy 

Elixir
za każdy przelew 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 2 zł 2 zł 3,50 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Szadek - realizowanych w 

systemie Express Elixir [1]
za każdy przelew 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Szadek - realizowanych w 

systemie SORBNET
za każdy przelew 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

2) złożonych w formie elektronicznej za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej IB w kwocie poniżej 1.000.000 zł:

a) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Szadek - tryb standardowy 

Elixir
za każdy przelew 1,35 zł 1,35 zł 1,35 zł 1,35 zł 1,35 zł 1,35 zł 1,35 zł 1,35 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Szadek - realizowanych w 

systemie Express Elixir [1]
za każdy przelew 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Szadek - realizowanych w 

systemie SORBNET 
za każdy przelew 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

3) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) za każdy przelew 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

8

1) tryb normalny SWIFT (opłata pobierana przez SGB)

a) przekazy do 5.000 EUR za każdy przelew 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

b) przekazy przekraczające 5.000 EUR za każdy przelew 85,00 zł 85,00 zł 85,00 zł 85,00 zł 85,00 zł 85,00 zł 85,00 zł 85,00 zł

9

1) tryb normalny SWIFT (opłata pobierana przez SGB)

a) przekazy do 5.000 EUR za każdy przelew 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

b) przekazy przekraczające 5.000 EUR za każdy przelew 85,00 zł 85,00 zł 85,00 zł 85,00 zł 85,00 zł 85,00 zł 85,00 zł 85,00 zł

10

1) tryb normalny SWIFT (opłata pobierana przez SGB)

a) przekazy do 5.000 EUR za każdy przelew 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

L

p.
Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłat

Polecenie przelewu w walucie obcej na rachunki w kraju, w walucie innej niż PLN i EURO - tryb normalny

Polecenie przelewu w walucie EURO na rachunki w kraju - tryb normalny

Polecenie przelewu za granice w walucie obcej i PLN - tryb normalny

OSP

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Przedsiębiorcy 

indywidualni

Rolnicy (rachunki 

założone do 

30.06.2018)

Spółki prywatne i 

Spółdzielnie

Instytucje niekomercyjne

Rolnicy (rachunki 

założone od 

01.07.2018)

Jednostki 

samorządu 

terytorialnego
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Koła gospodyń 

oraz inne 

organizacje 

społeczne

Wspólnoty 

mieszkaniowe/ 

Kościoły 

L

p.
Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłat

OSP

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Przedsiębiorcy 

indywidualni

Rolnicy (rachunki 

założone do 

30.06.2018)

Spółki prywatne i 

Spółdzielnie

Instytucje niekomercyjne

Rolnicy (rachunki 

założone od 

01.07.2018)

Jednostki 

samorządu 

terytorialnego

b) przekazy przekraczające 5.000 EUR za każdy przelew 85,00 zł 85,00 zł 85,00 zł 85,00 zł 85,00 zł 85,00 zł 85,00 zł 85,00 zł

11 Polecenie przelewu SEPA 

1) za przelew SEPA 

a) na rachunek bankowy prowadzony w innym banku w kraju lub w innym banku 

poza krajem na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA) - złożony w 

formie papierowej

za każdy przelew 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

b) na rachunek bankowy prowadzony w innym banku w kraju lub w innym banku 

poza krajem na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA) - złożony za 

pośrednictwem usług bankowości elektronicznej IB

za każdy przelew 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

12 Polecenie przelewu  w trybie pilnym - dodatkowa opłata do pkt. 8,9 i 10.

opłata za przyjęcie zlecenia w trybie pilnym (opłata pobierana przez SGB) za każde zlecenie 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł

13

a) na rachunek bankowy prowadzony w innym banku w kraju lub w innym banku poza 

krajem - złożony w formie papierowej
za każdy przelew 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł

b) na rachunek bankowy prowadzony w innym banku w kraju lub w innym banku poza 

krajem - złożony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej IB
za każdy przelew 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

14

za przyjęcie zlecenia z opcją OUR (opłata pobierana przez SGB) za każde zlecenie 90,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 90,00 zł

15 Polecenie zapłaty

1) Opłaty pobierane z rachunku płatnika

a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika za każdy przelew 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

c) modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

2) Opłaty pobierane z rachunku odbiorcy

a) aktywacja usługi za każdą dyspozycję 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł

b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty za każdy przelew 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

c) realizacja polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

16 Zlecenia stałe

1) złożone w formie papierowej, w placówce banku:

a) przyjęcie zlecenia stałego jednorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

b) realizacja zlecenia stałego złożonego w formie papierowej

i.  na rachunki prowadzone w BS Szadek za każdy przelew 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

ii. na rachunki prowadzone w innych bankach za każdy przelew 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

c) modyfikacja / odwołanie zlecenia stałego za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

2) złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

a) przyjęcie zlecenia stałego jednorazowo 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

b) realizacja zlecenia stałego złożonego w formie elektronicznej:

i.  na rachunki prowadzone w BS Szadek za każdy przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

ii. na rachunki prowadzone w innych bankach za każdy przelew 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

c) modyfikacja zlecenia stałego za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

d) odwołanie zlecenia stałego za każdą dyspozycję Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

UWAGA! Polecenie przelewu może być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez SGB-Bank S.A. wolnych środków na rachunku nostro.

Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przelewów z opcją OUR

Polecenie przelewu w trybie pilnym w walucie EUR do banków - uczestników systemu Target2 (opłata pobierana przez SGB).

Przekazy nominowane w EUR, spełniające warunki (łącznie): 1)  rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, 2) bezbłędnie wpisany IBAN, 3)  określona opcja kosztowa SHA (opłata pobierana przez SGB).
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Koła gospodyń 

oraz inne 

organizacje 

społeczne
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L

p.
Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłat

OSP

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
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indywidualni

Rolnicy (rachunki 

założone do 

30.06.2018)

Spółki prywatne i 

Spółdzielnie

Instytucje niekomercyjne

Rolnicy (rachunki 

założone od 

01.07.2018)
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samorządu 
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17 Usługa bankowości elektronicznej

1) Usługa Internet Banking (autoryzacja jednoosobowa)

a) Aktywacja usługi jednorazowo Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

b) Abonament miesięcznie Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

c) Hasła jednorazowe w formie SMS do autoryzacji dyspozycji za każdy SMS 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł

d) Zmiana numeru telefonu do wysyłki haseł SMS za każdą zmianę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

2) Usługa Internet Banking (autoryzacja wieloosobowa)

a) Aktywacja usługi jednorazowo Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

b) Abonament miesięcznie 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

c) Hasła jednorazowe w formie SMS do autoryzacji dyspozycji za każdy SMS 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł

d) Zmiana numeru telefonu do wysyłki haseł SMS za każdą zmianę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

e) Token USB za każdą sztukę dla 1 osoby 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł

f) VASCO DP310 za każdą sztukę dla 1 osoby 220,00 zł 220,00 zł 220,00 zł 220,00 zł 220,00 zł 220,00 zł 220,00 zł 220,00 zł

3) Dodanie nowego użytkownika systemu 

za każda czynność

15,00 zł (powyżej 

3 użytkowników  - 

za każdego 

użytkownika)

15,00 zł (powyżej 

3 użytkowników  - 

za każdego 

użytkownika)

15,00 zł (powyżej 

3 użytkowników  - 

za każdego 

użytkownika)

15,00 zł (powyżej 

3 użytkowników  - 

za każdego 

użytkownika)

15,00 zł (powyżej 

3 użytkowników  - 

za każdego 

użytkownika)

0 zł 0 zł

15,00 zł (powyżej 

3 użytkowników  - 

za każdego 

użytkownika)

4) Modyfikacja uprawnień użytkownika systemu 

za każda czynność

15,00 zł (powyżej 

3 użytkowników  - 

za każdego 

użytkownika)

15,00 zł (powyżej 

3 użytkowników  - 

za każdego 

użytkownika)

15,00 zł (powyżej 

3 użytkowników  - 

za każdego 

użytkownika)

15,00 zł (powyżej 

3 użytkowników  - 

za każdego 

użytkownika)

15,00 zł (powyżej 

3 użytkowników  - 

za każdego 

użytkownika)

0 zł 0 zł

15,00 zł (powyżej 

3 użytkowników  - 

za każdego 

użytkownika)

5) Opłata za ponowne odblokowanie hasła do IB lub ponowne wydanie nowego hasła za każde odblokowanie 10,00 zł 10,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 10,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

18 Powiadomienia SMS

Usługa SMS Banking

1) Aktywacja usługi jednorazowo Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Nie dotyczy Nie dotyczy Bez opłat

2) Abonament miesięczny (w tym 10 sms) pobierany w przypadku uruchomienia usługi w 

danym miesiącu
miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 5,00 zł

3) Opłata za SMS poza abonamentem
za każdy sms poza 

abonamentem
0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 0,50 zł

4) Zmiana numeru telefonu do usługi SMS Banking za każdą zmianę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 20,00 zł

19 Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku rozliczeniowym

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku rozliczeniowym i wysokości salda za każde zaświadczenie 62,00 zł  brutto* 62,00 zł  brutto* 62,00 zł  brutto* 62,00 zł  brutto* 62,00 zł  brutto* Bez opłat Bez opłat 62,00 zł  brutto*

20 Wyciągi bankowe

a) wysyłane pocztową - list zwykły za każdy wysłany list 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

b) wysyłane pocztową - list polecony za każdy wysłany list 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

c) odbierane w placówce BS Szadek zdarzeniowo Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

2) W formie elektronicznej

a) udostępniane za pomocą usług bakowości internetowej za każdy wysłany wyciąg Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

b) wysyłane na adres e-mail klienta za każdy wysłany wyciąg Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

3) W formie papierowej jeśli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu IB za każdy wyciąg 15,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

21

za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 20,00 zł

22 Zmiana karty wzorów podpisów
za każdą zmianę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

23 Za zmianę rachunku z indywidualnego na wspólny i odwrotnie

1) W formie papierowej, jeśli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu IB:

Ustanowienie, odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem [2]
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Koła gospodyń 

oraz inne 

organizacje 

społeczne

Wspólnoty 

mieszkaniowe/ 

Kościoły 

L

p.
Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłat

OSP

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Przedsiębiorcy 

indywidualni

Rolnicy (rachunki 

założone do 

30.06.2018)

Spółki prywatne i 

Spółdzielnie

Instytucje niekomercyjne

Rolnicy (rachunki 

założone od 

01.07.2018)

Jednostki 

samorządu 

terytorialnego

za każdą zmianę nie dotyczy nie dotyczy 10,00 zł 10,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

24

a) w przypadku podjęcia gotówki bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) w przypadku nie podjęcia gotówki w zaplanowanym terminie 0,3% min. 50,00 zł 0,3% min. 50,00 zł 0,3% min. 50,00 zł 0,3% min. 50,00 zł 0,3% min. 50,00 zł 0,3% min. 50,00 zł 0,3% min. 50,00 zł 0,3% min. 50,00 zł 

25

za każdą zmianę 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

26

w formie telefonu, wiadomości sms lub e-mail za każde powiadomienie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

w formie papierowej wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru za każde powiadomienie 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

27 Dokonanie blokady na rachunku bankowym na wniosek klienta

za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

28 Dokonanie cesji rachunku na wniosek klienta

za każdą dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

29 Sporządzanie kopii - na wniosek klienta

1)  Wyciagu bankowego 

a) z bieżącego roku kalendarzowego za każdy dokumenty 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto*

a) z lat poprzednich za każdy dokumenty (rok) 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto*

2)  Pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta

a) klient określił datę dokonania operacji za każdy dokument 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

b) klient nie określił daty dokonania operacji za każdy dokument 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

3) Umowy o prowadzenie rachunku bankowego lub innego dokumentu za każdy dokument 19,00 zł  brutto* 19,00 zł  brutto* 19,00 zł  brutto* 19,00 zł  brutto* 19,00 zł  brutto* 19,00 zł  brutto* 19,00 zł  brutto* 19,00 zł  brutto*

30

1) Za 12 każde miesięcy lub mniej - z bieżącego roku kalendarzowego za każde zestawienie 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto*

2) Za 12 każde misięcy lub mniej - z lat poprzednich za każde zestawienie 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto* 25,00 zł  brutto*

31 Czeki

1) Za wydanie książeczki czekowej za każdą książeczkę 25,00 zł 25,00 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 25,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 25,00 zł

2) Za wydanie jednego blankietu czeku za jedną sztukę 1,00 zł 1,00 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

3) Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku zdarzeniowo 10,00 zł 10,00 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

32 Tytuły wykonawcze

1) Przyjęcie tytułu wykonawczego za każdy tytuł Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

2) Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w 

zajęciu egzekucyjnym
za każdy przelew 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

33 Zmiana warunków umowy rachunku 

na wniosek klienta, w formie aneksu za każdy aneks 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

34 Udostępnienie wrzutni

miesięcznie 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

35 Zamknięcie rachunku

na wniosek klienta jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

36 Usługa płatności masowych

1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny
za każdą wpłatę, pobierana 

zbiorczo raz dziennie

indywidualnie 

ustalana z klientem

indywidualnie 

ustalana z klientem

indywidualnie 

ustalana z klientem

indywidualnie 

ustalana z klientem

indywidualnie 

ustalana z klientem

indywidualnie 

ustalana z klientem

indywidualnie 

ustalana z klientem

indywidualnie 

ustalana z klientem

37 Za odzyskanie środków

z tytułu realizacji zlecenia z nieprawidłowym identyfikatorem odbiorcy zdarzeniowo 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

*  wraz z podatkiem od towarów i usług w stawce 23%

[1] Limit dzienny dla klienta: 2 przelewy. Maksymalna kwota pojedynczego przelewu – 2.000,00 zł.

[2] Opłata dotyczy każdego rodzaju pełnomocnictwa (rodzajowe, szczegółowe, dostęp pasywny).

Sporządzenie historii rachunku (zestawienia operacji, zestawienia obrotów na jednym rachunku) na wniosek klienta 

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

naliczane od kwoty do 

wyplaty

Zmiana pakietu 

Opłata za powiadomienie dotyczacy powstania zaległości na rachunku z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rachunku
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3. Rachunki VAT - wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłat STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1 Otwarcie rachunku VAT

x Bez opłat

2 Prowadzenie rachunku VAT

x Bez opłat

3 Dyspozycja przelewu

Płatność podzielona (Split Payment) za każdy przelew
Wysokość opłaty jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego dla 

którego prowadzony jest rachunek VAT.

4

za każde zaświadczenie 50,00 zł

5 Wyciągi bankowe

a) wysyłane pocztową - list zwykły za każdy wysłany list 7,00 zł

b) wysyłane pocztową - list polecony za każdy wysłany list 10,00 zł

c) odbierane w placówce BS Szadek zdarzeniowo Bez opłat

2) W formie elektronicznej

a) udostępniane za pomocą usług bakowości elektronicznej za każdy wysłany wyciąg Bez opłat

b) wysyłane na adres e-mail klienta za każdy wysłany wyciąg Bez opłat

3) W formie papierowej jeśli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu za każdy wyciąg 15,00 zł

6

1) Za 12 miesięcy lub mniej - z bieżącego roku kalendarzowego zdarzeniowo 25,00 zł  brutto*

2) Za 12 każde miesięcy lub mniej - z lat poprzednich zdarzeniowo 25,00 zł  brutto*

7 Sporządzanie kopii - na wniosek klienta

1)  Wyciagu bankowego

a) z bieżącego roku kalendarzowego za każdy dokumenty 25,00 zł  brutto*

a) z lat poprzednich za każdy dokumenty (rok) 25,00 zł  brutto*

2) Pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta

a) klient określił datę dokonania operacji za każdą kopię 15,00 zł

b) klient nie określił daty dokonania operacji za każdą kopię 50,00 zł

8 Zwolnienie środków z rachunku VAT

Przelew środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy na podstawie 

postanowienia Naczelnika Krajowej Administracji Skarbowej
za realizację dyspozycji 50,00 zł

*  wraz z podatkiem od towarów i usług w stawce 23%

4. Rachunki Powiernicze mieszkaniowe

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłat STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1 Otwarcie i prowadzenie rachunku powierniczego

1) Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy
jednorazowo (płatna w dniu 

podpisania umowy)

Opłata podstawowa 0,3% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie 

mniej niż 5.000,00 zł

2) Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy
jednorazowo (płatna w dniu 

podpisania umowy)

Opłata podstawowa 0,2% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie 

mniej niż 4.000,00 zł

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku VAT i wysokości salda

Sporządzenie historii rachunku, zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta 

1) W formie papierowej, jeśli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu IB:
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5. Karty debetowe (wydawane do rachunków rozliczeniowych)

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłat Visa Buisness  MasterCard Buisness 

1 Opłata za obsługę karty

miesięcznie

3,00zł przy rozliczeniu operacji 

bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną kwotę min. 

1.500,00 zł, w przeciwnym wypadku 

10,00zł

3,00zł przy rozliczeniu operacji 

bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną kwotę min. 

1.500,00 zł, w przeciwnym wypadku 

10,00zł

2 Wydanie / Wznowienie karty płatniczej i PIN

1) Wydanie nowej karty z nowym PIN-em / Wydanie nowej karty z nowym PIN-em w 

miejsce zastrzeżonej (PIN-wysyłka)
za każdą kartę 34,00 zł 34,00 zł

2) Wydanie nowej karty z nowym PIN-em (PIN na SMS) za każdą kartę 29,00 zł 29,00 zł

3) Wznowienie karty bez PIN-u za każdą kartę 34,00 zł 34,00 zł

4) Wydanie duplikatu karty bez PIN-u za każdą kartę 54,00 zł 54,00 zł

5) Wydanie duplikatu karty z PIN-em za każdą kartę 64,00 zł 64,00 zł

3 Wydanie nowego PIN-u

1) Wydanie nowego PIN-u (reprint) - wysyłka jednorazowo 20,00 zł 20,00 zł

2) Wydanie nowego PIN-u (reprint) na SMS jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł

4 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN 

opłata dodatkowa (doliczana do opłat w pkt.2.) za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł

5 Zmiana PIN-u w bankomacie

1) w bankomatach sieci SGB jednorazowo 8,00 zł 8,00 zł

2) w pozostałych bankomatach jednorazowo 15,00 zł 15,00 zł

6 Opłata za wypłatę gotówki

1) w bankomatach:

a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę Bez opłat Bez opłat

b) w bankomatach w kraju innych niż wymienione w pkt. a) 
naliczana od wypłacanej kwoty/ 

za każdą wypłatę
3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

c) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
naliczana od wypłacanej kwoty/ 

za każdą wypłatę
3% min. 15,00 zł 4% min. 15,00 zł

2) w kasach banków - przy użyciu terminala POS:

a) w kasach banków SGB za każdą wypłatę 5,00 zł 5,00 zł

b) w kasach banków innych niż w pkt a)
naliczana od wypłacanej kwoty/ 

za każdą wypłatę
3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

7 Wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back

za każdą wypłatę 2,00 zł 2,00 zł

8 Opłata za przechowywanie karty debetowej powyżej 1 miesiąca

za każdy miesiąc 15,00 zł 15,00 zł

9 Transgraniczna transakcja płatnicza

przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa 

członkowskiego EOG)

naliczana od wypłacanej kwoty/ 

za każdą wypłatę
3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł

10 Zapytanie o saldo w bankomatach

1) w bankomatach SGB za każde zapytanie 4,00 zł 4,00 zł

2) w pozostałych bankomatach za każde zapytanie 5,00 zł 5,00 zł

11 Zmiana dziennych limitów na karcie

Zmiana dziennych limitów na karcie za każdą zmianę 10,00 zł 10,00 zł

12 Transakcja bezgotówkowa:

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; za każdą transakcję Bez opłat Bez opłat

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG; za każdą transakcję Bez opłat Bez opłat

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa członkowskiego EOG);
za każdą transakcję Bez opłat Bez opłat

13 Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

3% Bez opłat

14 Usługa 3d - secure:

rejestracja karty jednorazowo 1,00 zł 1,00 zł

15 Zastrzeżenie karty

1) za pośrednictwem infolini jednorazowo Bez opłat Bez opłat

2) w placówce banku jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł

16 Zestawienie transakcji przesłane do klienta

miesięcznie 5,00 zł 5,00 złStrona 8 z 12



6. Karty kredytowe

Rachunki rozliczeniowe

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

MasterCard Buisness kredytowa

1 Opłata za obsługę karty (opłata nie pobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)

1) opłata roczna za kartę główną
rocznie, z góry za każdy rok ważności karty 

(pierwszej i wznowionych)
75,00 zł

2) opłata roczna za kartę dołączoną
rocznie, z góry za każdy rok ważności karty 

(pierwszej i wznowionych)
75,00 zł

2 Wydanie / Wznowienie karty płatniczej i PIN

1) Wydanie karty głównej z PIN-em za każdą kartę 85,00 zł

2) Wydanie karty dołączonej z PIN-em za każdą kartę 85,00 zł

3) Wznowienie karty za każdą kartę Bez opłat

3) Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 75,00 zł

4) Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 30,00 zł

3 Wydanie nowego PIN-u

jednorazowo 10,00 zł

4 Zmiana PIN-u w bankomacie

jednorazowo 8,00 zł

5 Opłata za wypłatę gotówki

1) w bankomatach:

a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych naliczana od wypłacanej kwoty 4% min. 10,00 zł

b) w bankomatach w kraju innych niż wymienione w pkt. a) naliczana od wypłacanej kwoty 4% min. 10,00 zł

c) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG) naliczana od wypłacanej kwoty 4% min. 10,00 zł

d) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) naliczana od wypłacanej kwoty 4% min. 10,00 zł

2) w kasach banków - przy użyciu terminala POS:

a) w kasach banków SGB naliczana od wypłacanej kwoty 4% min. 10,00 zł

b) w kasach banków innych niż w pkt a) naliczana od wypłacanej kwoty 4% min. 10,00 zł

6 Transakcje bezgotówkowe

x Bez opłat

7 Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

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

dniu rozliczenia operacji
Bez opłat

8 Zastrzeżenie karty

Za pośrednictwem infolini zdarzeniowo Bez opłat

W placówce banku zdarzeniowo 10,00 zł

9 Zestawienie transakcji

Ponowne wysłanie zestawienia na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł

10 Opłata za wysłanie upomnienia/wezwania do zapłaty oraz wypowiedzenia umowy

za każdy monit/wezwanie 15,00 zł

11 Zmiana limitu kredytowego

zdarzeniowo od kwoty nowego limitu Bez opłat

12 Minimalna kwota do zapłaty

naliczana zgodnie z regulaminem 

funkcjonowania kart kredytowych i umową
5% min. 50,00 zł

7. Instrument płatniczy BLIK

Rachunki rozliczeniowe

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Płatności mobilne BLIK

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 0,00 zł

2) w bankomatach w Polsce innych, niż wskazane w pkt 1) za każdą wypłatę 0,00 zł

3) w bankomatach za granicą x Nie dotyczy

4) w ramach usługi Cash Back za każdą wypłatę 0,00 zł

4 Krajowa transakcja płatnicza

za każdą transakcję Bez opłat

5 Zmiana limitu transakcyjnego

za każda zmianę limitu jednorazowo Bez opłat

6 Zlecenie przelewu BLIK na telefon

za każdy przelew 0,15 zł

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłat

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłat
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8. Kredyty i Gwarancje (prowizje i opłaty wymienione w tabeli od punktu 7, dotyczą także kredytów wycofanych z oferty)

Przedsiębiorcy 

indywidualni

Spółki prywatne i 

Spółdzielnie
Rolnicy 

Jednostki 

samorządu 

terytorialnego

OSP
Instytucje 

niekomercyjne

1 Opłata za rozpatrzenie wniosku [1]

1) wnioskowana kwota kredytu/gwarancji lub odnowienia - do 100 tys. zł włącznie
jednorazowo, pobierana w dniu 

złożenia wniosku
100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

2) wnioskowana kwota  kredytu/gwarancji lub odnowienia - powyżej 100 tys. zł 
jednorazowo, pobierana w dniu 

złożenia wniosku
0,1% max 500,00 zł 0,1% max 500 zł 0,1% max 500 zł 0,1% max 500 zł 0,1% max 500 zł 0,1% max 500 zł

2 Prowizja za udzielenie kredytu w rachunku kredytowym

1) Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu preferencyjnego z ARiMR [2]

a) Kredyt obrotowy Nie dotyczy Nie dotyczy 2% Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

c) Kredyt inwestycyjny Nie dotyczy Nie dotyczy 2% Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

2) Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu Agro nawozowego Nie dotyczy Nie dotyczy 3% Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

4) Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu gospodarskiego Agro Nie dotyczy Nie dotyczy 3% Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

5) Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu obrotowego 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

7) Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu inwestycyjnego Agro Nie dotyczy Nie dotyczy 2,5% Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

8) Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu inwestycyjnego 3% 3% 3% 3% 3% 3%

9) Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu Unijnego SGB 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

10) Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu rewolwingowego 4% 4% 4% 4% 4% 4%

11) Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu hipotecznego

a) Kredyt do 5 lat 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Nie dotyczy Nie dotyczy

b) Kredyt do 10 lat 3% 3% 3% 3% Nie dotyczy Nie dotyczy

c) Kredyt powyżej 10 lat 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Nie dotyczy Nie dotyczy

12) Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu PROMOCYJNEGO

3 Prowizja za udzielenie/odnowienie kredytu w rachunku bieżącym

1) Prowizja za udzielenie kredytu FARMER

a) prowizja przygotowawcza Nie dotyczy Nie dotyczy 4% Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

b) prowizja za odnowienie Nie dotyczy Nie dotyczy 4% Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

2) Prowizja za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym  

a) prowizja przygotowawcza 3% 3% 3% 3% 3% 3%

b) prowizja za odnowienie 3% 3% 3% 3% 3% 3%

4 Prowizja za udzielenie gwarancji bankowej

1) Opłata pobierana  za udzielenie gwarancji 
jednorazowo, pobierana w dniu 

wystawienia gwarancji
500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł

2) Prowizja za  obsługę gwarancji bankowej [3]

pobierana co miesiąc "z góry"  od 

daty wystawienia gwarancji do dnia 

wygaśnięcia 

0,2 % miesięcznie "z 

góry" od aktualnej 

kwoty gwarancji, nie 

mniej niż 100 zł

0,2 % miesięcznie "z 

góry" od aktualnej 

kwoty gwarancji, nie 

mniej niż 100 zł

0,2 % miesięcznie "z 

góry" od aktualnej 

kwoty gwarancji, nie 

mniej niż 100 zł

0,2 % miesięcznie "z 

góry" od aktualnej 

kwoty gwarancji, nie 

mniej niż 100 zł

0,2 % miesięcznie "z 

góry" od aktualnej 

kwoty gwarancji, nie 

mniej niż 100 zł

0,2 % miesięcznie "z 

góry" od aktualnej 

kwoty gwarancji, nie 

mniej niż 100 zł

5 Prowizja za wydanie promesy kredytowej

naliczana od kwoty promesy; za 

każdą promesę
1% 1% 1% 1% 1% 1%

6 Wypłata z rachunku kredytowego w formie gotówkowej

dokonywana w kasie BS Szadek
naliczana od wypłacanej kwoty/ Za 

każdą wypłatę
0,05% min. 20 zł 0,05% min. 20 zł 0,05% min. 20 zł 0,05% min. 20 zł 0,05% min. 20 zł 0,05% min. 20 zł

7 Opłata za administrowanie kredytem

1) Kredyty w rachunku kredytowym [4]

miesięcznie; naliczana w pierwszym 

dniu roboczym miesiąca od kwoty 

aktualnego salda WN kredytu

0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

2) Kredyty inwestycyjne oparte na redyskoncie NBP - udzielone do 2011r., gdzie oprocentowanie 

oparte było na redyskoncie weksla i opłata została ujęta zapisem w umowie kredytowej.
rocznie Nie dotyczy Nie dotyczy 100 zł Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

8 Prowizja za gotowość
1) Prowizja od niewykorzystanego limitu w rachunku bieżącym - Dotyczy kredytów w rachunku 

bieżącym; naliczana w stosunku rocznym od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do 

dyspozycji, a kredytem wykorzystanym, za każdy dzień niewykorzystania.

miesięcznie; naliczana w ostatnim 

dniu roboczym miesiąca
1% [9] 1% [9] 1% [9] 1% [9] 1% [9] 1% [9]

2) Prowizja od niewykorzystanej transzy kredytu w rachunku kredytowym - Dotyczy 

kredytów w rachunku kredytowym; naliczana w stosunku rocznym od różnicy pomiędzy kredytem 

postawionym do dyspozycji, a kredytem wykorzystanym, za każdy dzień niewykorzystania. [5]

pobierana w dniu wypłaty transzy / 

naliczana za każdy niewykorzystany 

dzień

1% [9] 1% [9] 1% [9] 1% [9] 1% [9] 1% [9]

9 Opłata za uruchomienie każdej transzy / każdego kredytu  [5]

za każdą uruchomioną transzę / za 

każdy uruchomiony kredyt; 

pobierana w dniu uruchomienia 

transzy / kredytu

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

10 Zmiana warunków umowy kredytowej na wniosek klienta - Aneks do umowy

1) Prolongaty terminu spłaty całości lub części kredytu naliczana od kwoty prolongowanej 2% min. 500,00 zł 2% min. 500,00 zł 2% min. 500,00 zł 2% min. 500,00 zł 2% min. 500,00 zł 2% min. 500,00 zł

2) Zmiana zabezpieczenia kredytu
naliczana od kwoty kredytu 

pozostałej do spłaty
2% min. 500,00 zł 2% min. 500,00 zł 2% min. 500,00 zł 2% min. 500,00 zł 2% min. 500,00 zł 2% min. 500,00 zł

3) Zwiększenie kwoty kredytu lub limitu zadłużenia bez wydłużania terminu jego spłaty
naliczana od zwiększonej kwoty 

kredytu
taka sama jak prowizja przygotowawcza, uzależniona od rodzaju kredytu

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłat

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Przygotowawcza - naliczana od 

kwoty udzielanego kredytu; płatna 

jednorazowo przed postawieniem 

kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą

Przygotowawcza -naliczana od 

kwoty udzielanego kredytu; płatna 

jednorazowo przed postawieniem 

kredytu do dyspozycji kredytobiorcy;

Za odnowienie - naliczana od kwoty 

odnowienia kredytu; płatna w 

okresach rocznych;
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Przedsiębiorcy 

indywidualni

Spółki prywatne i 

Spółdzielnie
Rolnicy 

Jednostki 

samorządu 

terytorialnego

OSP
Instytucje 

niekomercyjne

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłat

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

4) Innych warunków umowy
pobierana od każdego 

sporządzonego aneksu
500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł

11 Prowizja rekompensacyjna 

 z tytułu wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu w rachunku kredytowym [4]; [6]

naliczana od kwoty spłacanej przez 

terminem; pobierana w dniu 

dokonania spłaty

1% min. 50,00 zł 1% min. 50,00 zł 1% min. 50,00 zł 1% min. 50,00 zł 1% min. 50,00 zł 1% min. 50,00 zł

12 Opłata za sporzadzenie wniosku o:

1) wpis / wykreślenie z hipoteki za  każdy egzemplarz wniosku 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

2) wpis / wykreślenie zastawu za  każdy egzemplarz wniosku 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

3) przeniesienie własności za  każdy egzemplarz wniosku 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

4) zwolnienie obciążenia hipoteką części nieruchomości za  każdy egzemplarz wniosku 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

13 Prowizja za restrukturyzację zadłużenia
naliczana od kwoty kredytu 

restrukturyzowanego
2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

14
naliczana od kwoty kredytu; za 

każdą umowę
1,5% min. 750,00 zł 1,5% min. 750,00 zł 1,5% min. 750,00 zł 1,5% min. 750,00 zł 1,5% min. 750,00 zł 1,5% min. 750,00 zł

15

1) klient banku za każdą inspekcję 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

2) nowy klient za każdą inspekcję 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

16

1) Opłata za monit telefoniczny - SMS za każdy SMS 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

2) Opłata za monit telefoniczny - telefon wykonany do klienta za każdy wykonany telefon 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

3) Opłata za wysłanie upomnienia/wezwania do zapłaty do kredytobiorcy lub poręczyciela za każde upomnienie lub wezwanie 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

4) Opłata za wyjazd interwencyjny do kredytobiorcy lub poręczyciela za każdy wyjazd

150,00 zł + stawka 

za kilometr 

przebiegu pojazdu 

osobowego tj. 

0,8358 zł/km

150,00 zł + stawka 

za kilometr 

przebiegu pojazdu 

osobowego tj. 

0,8358 zł/km

150,00 zł + stawka 

za kilometr 

przebiegu pojazdu 

osobowego tj. 

0,8358 zł/km

150,00 zł + stawka 

za kilometr 

przebiegu pojazdu 

osobowego tj. 

0,8358 zł/km

150,00 zł + stawka 

za kilometr 

przebiegu pojazdu 

osobowego tj. 

0,8358 zł/km

150,00 zł + stawka 

za kilometr 

przebiegu pojazdu 

osobowego tj. 

0,8358 zł/km

17 Opłata za niedotrzymanie przez kredytobiorcę warunków umowy w zakresie:

1) terminu składania w banku polis ubezpieczeniowych (dotyczy każdej polisy)
pobierana za każdy rozpoczęty 

miesiąc do momentu dostarczenia 
150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł

2) terminu składania w banku sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, rozliczeń 

inwestycji i innych dokumentów, do dostarczenia których klient był zobowiązany w umowie 

kredytowej lub umowie zabezpieczeń lub niedostarczenie dokumentów na wezwanie banku

za każde zdarzenie lub wezwanie 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł

18

za każdą weryfikację 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

19

każdorazowo 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

20 Za wydanie duplikatu umowy kredytowej

za każdy duplikat 62,00 zł  brutto* 62,00 zł  brutto* 62,00 zł  brutto* 62,00 zł  brutto* 62,00 zł  brutto* 62,00 zł  brutto*

21 Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia

za każdy duplikat 62,00 zł  brutto* 62,00 zł  brutto* 62,00 zł  brutto* 62,00 zł  brutto* 62,00 zł  brutto* 62,00 zł  brutto*

22 Opłata za wydanie na wniosek klienta:

1) zaświadczenia o wysokości zadłużenia za każde zaświadczenie 246,00 zł  brutto* 246,00 zł  brutto* 123,00 zł  brutto* 123,00 zł  brutto* 123,00 zł  brutto* 123,00 zł  brutto*

2) zaświadczenia o posiadaniu zdolności kredytowej za każde zaświadczenie 615,00 zł  brutto* 615,00 zł  brutto* 369,00 zł  brutto* 369,00 zł  brutto* 246,00 zł  brutto* 123,00 zł  brutto*

3) opinii bankowej za każdą opinię 246,00 zł  brutto* 246,00 zł  brutto* 123,00 zł  brutto* 123,00 zł  brutto* 123,00 zł  brutto* 123,00 zł  brutto*

4) dodatkowego potwierdzenia dokonania spłaty raty bądź odsetek za każde potwierdzenie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 10,00 zł

23 Opłata za sporządzenie na wniosek klienta:

1) odpisu umowy kredytowej za każdy odpis 246,00 zł  brutto* 246,00 zł  brutto* 246,00 zł  brutto* 246,00 zł  brutto* 123,00 zł  brutto* 123,00 zł  brutto*

2) odpisu umowy zabezpieczenia za każdy odpis 246,00 zł  brutto* 246,00 zł  brutto* 246,00 zł  brutto* 246,00 zł  brutto* 123,00 zł  brutto* 123,00 zł  brutto*

24

Za czynności i usługi nieprzewidziane w taryfie BS może pobierać opłatę, której wysokość ustala 

we własnym zakresie w zależności od czasochłonności wykonanej usługi
za każdą czynność

opłata ustalana 

indywidualnie  przez 

Zarząd 

opłata ustalana 

indywidualnie  przez 

Zarząd 

opłata ustalana 

indywidualnie  przez 

Zarząd 

opłata ustalana 

indywidualnie  przez 

Zarząd 

opłata ustalana 

indywidualnie  przez 

Zarząd 

opłata ustalana 

indywidualnie  przez 

Zarząd 

*  wraz z podatkiem od towarów i usług w stawce 23%
[1] W razie odmowy udzielenia/odnowienia kredytu/gwarancji lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy, prowizja nie podlega zwrotowi.

[2] Prowizja przygotowawcza wskazana w taryfie, jest jedyną prowizją jaką bank pobiera od kredytu preferencyjnego z pomocą ARiMR.

[3] Gwarancje udzielone od dnia 15.03.2021 r.

[4] Dotyczy kredytów udzielonych od dnia 01.04.2019r.
[5] Dotyczy kredytów udzielonych od 01.03.2022 r. z wyjątkiem kredytów ARIMR.

[7] Nie dotyczy polis, których agentem jest Bank Spółdzielczy w Szadku. 

[8] Nie dotyczy umowy przelewu wierzytelności z polis których agentem jest Bank.

[9] Stawka podana w stosunku rocznym.

Opłata za sporządzenie umowy przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej  w związku ze zmiana ubezpieczyciela [8]

[6] Nie dotyczy przypadku gdy spłata kredytu/części kredytu następuje z dofinansowania ze środków unijnych; Nie dotyczy przypadku gdy kredytobiorca wypowiada umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia; Nie dotyczy przypadku gdy kredyt obrotowy udzielany jest 

na zapłatę podatku vat.

Za inne czynności i usługi 

Prowizja za przygotowanie umowy o przejęcie długu

Opłata za przeprowadzenie inspekcji przez pracowników banku w zakresie udzielenia / odnowienia kredytu

Opłaty za czynności banku w przypadku wystąpienia zadłużenia przeterminowanego

Opłata za weryfikację i akceptację zakresu polisy ubezpieczeniowej stanowiącej przedmiot zabezpieczenia Banku [7] 
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9. Rachunki lokat terminowych

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłat STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1 Otwarcie rachunku lokaty terminowej

x Bez opłat

2 Prowadzenie rachunku lokaty terminowej

x Bez opłat

3 Wpłaty gotówkowe

x Bez opłat

4 Wypłaty z rachunku lokaty

1)       Gotówkowo x Bez opłat

2)       W formie przelewu

- na rachunek w banku za każdą dyspozycję Bez opłat

- na rachunek w innym banku za każdą dyspozycję 5,00 zł

5 Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności

za każdą dyspozycję 20,00 zł

6 Dokonanie cesji rachunku na wniosek klienta

Za każdą operację 30,00 zł

10. Działalność kasowo-skarbcowa i pozostała

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłat STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1 Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w innych bankach - przelew zwykły

1) na rachunek Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za każdy przelew Bez opłat

2) na rachunki Organizacji Pożytku Publicznego za każdy przelew Bez opłat

3) na rachunki inne niż w pkt. 1) i 2) za każdy przelew 0,5% nie mniej niż 5,00 zł

2 Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w innych bankach - przelew SORBNET lub EXPRES ELIIXIR

1) Realizacja przelewu w systemie SORBNET za każdy przelew 50,00 zł

2) Realizacja przelewu w systemie EXPRES ELIXIR za każdy przelew 20,00 zł

3 Opłata za zmianę krajowych znaków pieniężnych, zmiana wartości na inne

1) dla klientów banku BS Szadek naliczana od kwoty bez opłat

2) dla osób nie będących klientami banku naliczana od kwoty 1% nie mniej niż 10,00 zł

4 Sporządzenie odpisu dokumentu kasowego

za każdy odpis 10,00 zł

5 Dokonanie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów

przez osoby nie będące klientami Banku za każde zastrzeżenie 30,00 zł

6 Za zgłoszenie weksla do protestu

w razie nie spłacenia kredytu lub karty kredytowej jednorazowo 1% sumy wekslowej

7 Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach

na wniosek osoby poszukującej rachunków własnych lub osoby, która uzyskała tytuł prawny do 

spadku po posiadaczu rachunku
jednorazowo 15,00 zł

Przyjęto Uchwałą Zarządu w dniu 13.02.2023 r. z mocą obowiązywania od 13.02.2023 r.
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