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Taryfa prowizji i opłat

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie
krajowej dla klientów instytucjonalnych"
2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
3. Kwoty pobieranych opłat i prowizji oblicza się do dwóch miejsc po przecinku .
4. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
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
7.
z dyspozycją klienta.
8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Inowrocławiu
9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust.8 pkt 2, pobierane są:
1)
ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca za dany miesiąc - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków i użytkowanie kart
2) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty – w przypadku pozostałych opłat,
z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółzielczy w Inowrocławiu
10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, w przypadku opłat za użytkowanie kart płatniczych wydanych do rachunków w walucie obcej, pobierane są zgodnie z trybem uzgodnionym z SGB-Bankiem S.A.
11. Pakiety przeznaczone są dla następujących grup klientów:
1) KONTO DLA FIRMY oraz KONTO START-dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek, w tym również osób prowadzących gospodarstwa rolne oraz
wspólników spółek cywilnych
2) KONTO DLA BIZNESU - dla pozostałych podmiotów instytucjonalnych innych niż w pkt 1)
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. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu.
15. W umowie strony mogą inaczej określić zasady lub stawki pobieranych opłat.
16. Wprowadzenie Taryfy nie powoduje zmiany wysokości stawek obowiązujących za wybrane czynności bankowe na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.
17. Za czynności i usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd, Prezes lub upowaznione osoby mogą ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od
jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku.
18. Bank może odmówić wykonania czynności zleconej przez Posiadacza rachunku w przypadku braku środków na zapłatę prowizji lub opłaty za tę czynność.
19. Nie pobranie opłaty lub prowizji w określonym terminie nie ogranicza możliwości ich pobrania w terminach późniejszych.
Obowiązek ustalania poprawnej wysokości opłat i prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od Klienta, fakt pobrania prowizji
20. odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu.
21. Opłaty i prowizje od pozostałych Klientów pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej, chyba że umowa lub zlecenie stanowi inaczej.
Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione
22. przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne.
Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522), Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę
23. transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne.
24. W przypadku akredytywy dokumentowej mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej na dzień złożenia zlecenia.
25. W przypadku inkasa oraz akredytywy dokumentowejmają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej na dzień złożenia zlecenia.
26 W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu
rozliczenia należnych opłat i prowizji.
27. Zarząd BS może podjąć decyzję o zastosowaniu opłat i prowizji na odmiennych warunkach
§2
Przez określenia użyte w niniejszej taryfie należy rozumieć:
1) elektroniczny kanał dostępu – sposób komunikacji posiadacza rachunku z Bankiem Spółdzielczym w Inowrocławiu lub Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem
sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW) i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnego wniosku,
2) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (zwanej dalej „ustawą”), jeżeli kwota
każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika;
3) obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit
kredytowy;
4) pakiet taryfowy – zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,
5) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę;
6) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;
7) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub
jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);
8) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u
dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro;
9) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
10) powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;
11) prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych klienta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą
otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego;
12) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) – zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,
13) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku
płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej;
14) idywidualne dane uwierzytelniające – zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności identyfikator, hasło SMS, karta
mikroprocesorowa, PIN do karty mikroprocesorowej.
15) 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;
16) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego na terytorium innego państwa członkowskiego za
pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
17) usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i
transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
18) wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek bankowy za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;
19) wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku bankowego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
20) wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;
21) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym;
22) zlecenie stałe – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
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Dział II.Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie
Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych
Rachunki rozliczeniowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
KONTO DLA BIZNESU
KONTO DLA FIRMY
oferowane osobom fizycznym
prowadzącym działalność
gospodarczą, działalność
zarobkową na własny
rachunek, w tym również
osobom prowadzącym
gospodarstwa rolne, oraz
wspólnikom spółek cywilnych

KONTO START oferowane
osobom fizycznym
prowadzącym działalność
gospodarczą, działalność
zarobkową na własny
rachunek, w tym również
osobom prowadzącym
gospodarstwa rolne, oraz
wspólnikom spółek cywilnych

bez opłat
11,00 zł1)/ 20,00 zł
20,00 zł

bez opłat
bez opłat/10,00 zł5)
10,00 zł

naliczana od wpłacanej
kwoty

0,00 zł

0,00 zł

naliczana od wypłacanej
kwoty

0,00 zł

0,00 zł

0,5% min. 10,00 zł

0,00 zł
4,80 zł
8,00 zł
15,00 zł

0,00 zł
4,80 zł
8,00 zł
15,00 zł

0,00 zł
4,80 zł
8,00 zł
15,00 zł

TRYB POBIERANIA
OPŁATY

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego:
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku bieżącego
3) prowadzenie rachunku pomocniczego
Wpłaty gotówkowe na rachunek
Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku Spółdzielczego
w Inowrocławiu:
Realizacja przelewów:
1) złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki własne prowadzone w BS Inowrocław
b) na rachunki obce prowadzone w BS Inowrocław
c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż bank BS Inowrocław
d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Inowrocław - realizowanych
w systemie Express Elixir
e) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Inowrocław - realizowanych
w systemie SORBNET
2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w BS Inowrocław
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Inowrocław
c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Inowrocław - realizowanych
w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Inowrocław - realizowanych
w systemie SORBNET
Przelewy wykonywane w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe,
przelew z datą przyszłą):
1) ustanowienie
a) w banku
b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
2) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w BS Inowrocław
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Inowrocław
3) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w BS Inowrocław
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Inowrocław
4) realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za
pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu3)
5) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
6) odwołanie zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
Polecenie zapłaty:
a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela
b) realizacja polecenia zapłaty
c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja
treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty4)
Zmiana karty wzorów podpisów
Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego
Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego
1) za wydanie książeczki czekowej
2) za wydanie 1 czeku
Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

miesięcznie, za każdy
rachunek

bez opłat
2)
17,00 zł / 25,00 zł
25,00 zł
0,39% min. 10,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

bez opłat
0,99 zł
9,00 zł

bez opłat
0,99 zł
9,00 zł

bez opłat
1,50 zł
9,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

9,00 zł
0,00 zł

9,00 zł
0,00 zł

9,00 zł
0,00 zł

2,00 zl
5,00 zł

2,00 zł
5,00 zł

2,00 zl
5,00 zł

bez opłat
0,99 zł
35,00 zł

bez opłat
0,99 zł
35,00 zł

bez opłat
1,50 zł
35,00 zł

6,00 zł
bez opłat

6,00 zł
bez opłat

6,00 zł
bez opłat

6,00 zł
bez opłat

6,00 zł
bez opłat

6,00 zł
bez opłat

6,50 zł
5,50 zł
6,50 zł

6,50 zł
5,50 zł
6,50 zł

6,50 zł
5,50 zł
6,50 zł

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

50,00 zł
15,00 zł

50,00 zł
15,00 zł

50,00 zł
15,00 zł

za każdą dyspozycję

75,00 zł
2,50 zł
30,00 zł

75,00 zł
2,50 zł
30,00 zł

75,00 zł
2,50 zł
30,00 zł

bez opłat
10,00 zł
bez opłat

bez opłat
10,00 zł
bez opłat

bez opłat
10,00 zł
bez opłat

70,00 zł
70 zł za pierwszy rok + 15 zł za
każdy poprzedni rok

70,00 zł
70 zł za pierwszy rok + 15 zł za
każdy poprzedni rok

50,00 zł
100,00 zł
100,00 zł

50,00 zł
100,00 zł
100,00 zł

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

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

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

jednorazowo

za każdą dyspozycję

1) w formie papierowej niezależnie od formy sporządzenia i sposobu dostarczenia
a) pierwszy w miesiącu kalendarzowym
b) kolejny w miesiącu kalendarzowym
2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres e-mail klienta
12. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek
klienta (opłata pobierana z VAT)
1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) z lat poprzednich
13. Wydanie (opłata pobierana z VAT):
1) zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
2) opinii o współpracy z klientem
3) zaświadczenia o korzystaniu lub niekorzystaniu z kredytów
14. Sporządzenie kopii (opłata pobierana z VAT):
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego
b) z lat poprzednich
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji
b) klient nie określi daty dokonania operacji
15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego
dokumentu
16. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) upomnienia z powodu
przekroczenia salda
17. Zmiana pakietu (w przypadku wyboru pakietu z niższą opłatą za prowadzenie
rachunku)
18. Usługa płatności masowych
1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych
2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny

19.

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 każdy wyciąg

za każde zestawienie

za każde zaświadczenie
za każdą opinie
za każde zaświadczenie

za każdy dokument

70,00 zł
70 zł za pierwszy rok + 15
zł za każdy poprzedni rok
50,00 zł
100,00 zł
100,00 zł

10,00 zł
10,00 zł za pierwszy rok +
po 5,00 zł za każdy

25,00 zł
40,00 zł

25,00 zł
40,00 zł

25,00 zł
40,00 zł

za każdą dyspozycję

0,00 zł

0,00 zł

50,00 zł

za każde upomnienie

opłata równa kosztowi listu
poleconego za potwierdzeniem
odbioru wg Cennika Usług
Pocztowych Poczta Polska S.A.
100,00 zł

opłata równa kosztowi listu
poleconego za potwierdzeniem
odbioru wg Cennika Usług
Pocztowych Poczta Polska S.A.
100,00 zł

50,00 zł

za każdą zmianę
jednorazowo

indywidualnie ustalana z klientem indywidualnie ustalana z klientem

100,00 zł

indywidualnie ustalana z
klientem

za każdą wpłatę, pobierana
zbiorczo raz dziennie

indywidualnie ustalana z
klientem

za każdą czynność

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

jednorazowo

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdy SMS

0,22 zł
bez opłat
5,00 zł

0,22 zł
bez opłat
5,00 zł

0,22 zł
bez opłat
5,00 zł

indywidualnie ustalana z klientem

indywidualnie ustalana z
klientem

20. Powiadamianie SMS (Serwis SMS)
1
za uruchomienie usługi
)
2
informowanie o stanie środków na rachunku:
)a
po każdej zmianie salda
)
b
po zmianie salda - na koniec dnia roboczego
)
21. Informacja o saldzie

jednorazowo

Rachunek VAT - wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek
klienta
1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) z lat poprzednich
Sporządzenie kopii:
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego
b) z lat poprzednich
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji
b) klient nie określi daty dokonania operacji
Realizacja postanowienia Urzędu Skarbowego o możliwości przekazania
środków na rachunek rozliczeniowy
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

6)

TRYB POBIERANIA
OPŁATY
-

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
bez oplat
bez oplat
30 zł (w tym VAT)

za każde zaświadczenie
za każde zestawienie

70 zł (w tym VAT)
70,00 zł za pierwszy rok + po 15,00 zł (w tym VAT) za każdy poprzedni rok
za każdy dokument
10 zł (w tym VAT)
10,00 zł za pierwszy rok + po 5,00 zł (w tym VAT) za każdy poprzedni rok
25 zł (w tym VAT)
40 zł (w tym VAT)
za każdą realizację
raz w miesiącu

20,00 zł
bez opłat za pierwszy wyciąg, za kolejny wg stawek określonych dla Rachunków rozliczeniowych

1)

11,00 zł pod warunkiem dokonania w miesiącu 10 przelewów drogą elektroniczną. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku, opłata miesięczna za prowadzenie rachunku wynosi 20 zł.

2)

17,00 zł pod warunkiem dokonania 15 przelewów droga elektroniczną w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku, opłata miesięczna za prowadzenie rachunku
wynosi 25 zł.

3)

Dla przelewów w systemie SORBNET, złożonych z datą przyszłą w formie papierowej, stosuje się opłaty zgodnie z ust. 4. Realizacja przelewów.
Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez SGB-Bank S.A.
Przez 3 miesiące od założenia rachunku opłat w pakiecie nie pobiera się. Warunkiem otwarcia rachunku w pakiecie jest prowadzenie działalności gospodarczej lub rolnej nie dłużej niż 24 miesiące. Po 12
miesiącach posiadania rachunku w pakiecie "KONTO START" rachunek zostaje przekształcony w "KONTO DLA FIRMY" z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
Opłaty za realizacje 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.

4)

5)
6)
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Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych oraz mieszkaniowe rachunki powiernicze
Rachunki lokat terminowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

TRYB POBIERANIA OPŁATY
-

1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie rachunku lokaty terminowej
Prowadzenie rachunku
Wpłaty gotówkowe na rachunek
Wypłaty gotówkowe z rachunku
Realizacja przelewów
a) na rachunki prowadzone w BS Inowrocław
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Inowrocław
c) realizowanych w systemie SORBNET 7)
d) natychmiastowych Express Elixir złożonych w formie papierowej
6. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda
Wprowadzenie dokumentu pełnomocnictwa do systemu (opłata nie jest pobierana, jeśli klient
7.
ustanawia pełnomocnika przy zawarciu umowy ramowej)
8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu 8)
9. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej
10. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku:

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

za każdy przelew

za każde zaświadczenie

10,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
30,00 zł w tym VAT

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każde zestawienie

50,00 zł
40,00 zł
50,00 zł

7,00 zł

Mieszkaniowe rachunki powiernicze (oferta obowiązuje dla umów zawartych do dnia 12.04.2022 r.)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

TRYB POBIERANIA OPŁATY

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

1.

Opłata za otwarcie i prowadzenie otwartego/zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego

jednorazowo w dniu podpisania umowy

wg indywidualnych
ustaleń, jednak nie
mniej niż 6000,00 zł

2.

Opłata za rozpatrzenie wniosku o otwarcie i prowadzenie otwartego/zamkniętego mieszkaniowego
rachunku powierniczego

jednorazowo w dniu złożenia wniosku, w
przypadku zawarcia umowy, opłata zaliczana
jest na poczet opłaty za otwarcie i
prowadzenie otwartego/zamkniętego
mieszkaniowego rachunku powierniczego, w
przypadku niezawarcia umowy opłata nie jest
zwracana

350 zł

Mieszkaniowe rachunki powiernicze (oferta obowiązuje dla umów zawartych od dnia 13.04.2022 r.)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Opłata za rozpatrzenie wniosku o otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego

2.

Opłata za otwarcie mieszkaniowego rachunku pomocniczego - liczona od liczby lokali mieszkalnych w danym przedsięwzięciu deweloperskim:

TRYB
POBIERANIA

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo w dniu złożenia wniosku

1 000,00 zł

jednorazowo w dniu podpisania
umowy

a) zamkniętego

od każdego lokalu

400 zł, jednak nie mniej
niż 6000 zł

b) otwartego

od każdego lokalu

1000 zł, jednak nie
mniej niż 10 000 zł

miesięcznie
do dziesięciu lokali
40,00 zł, powyżej
dziesięciu lokali wg
indywidualnych ustaleń

3.

Opłata za prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego

4.

Opłata za zaświadczenie dla nabywcy i/lub dewelopera

za każde zaświadczenie

100,00 zł

5.
6.
7.

Opłata za kontrolę podmiotu zewnętrznego prawidłowości i kompletności dokumentacji dewelopera w zakresie dotyczącym przedsięwzięcia
Za realizację dyspozycji uruchomienia środków
Za przygotowanie oświadczenia do cesji (dla nabywcy, który kredytuje zakup nieruchomości)

za każdą inspekcję
za każdą dypozycję
za każde oświadczenie

1000,00 zł + VAT
100,00 zł
50,00 zł

7)

Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu

8)

Opłata nie jest pobierana w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w tym rolników i spółek cywilnych

od każdego lokalu
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Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej

Wyszczególnienie czynności
1.

Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:

1) kanału WWW*
2. Opłata za wygenerowanie nowego hasła do kanału
WWW
3. Opłata za wydanie środków identyfikacji
elektronicznej do kanału WWW:
4. Opłata za wydanie czytnika

Tryb pobierania
opłaty

Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do
klienta:
1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru
2) za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju

4,90 zł **

4,90 zł **

4,90 zł **

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

każdorazowo

bez opłat

bez opłat

bez opłat

90,00 zł

90,00 zł

90,00 zł

90,00 zł

90,00 zł

90,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

jednorazowo

raz na dwa lata
za każdą kartę

za każdą przesyłkę

3) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru
8.

Za zmianę limitów operacji internetowych

Potwierdzenie w formie papierowej transakcji
dokonanej poprzez kanał WWW
10. Za nie zwrócenie karty mikroprocesorowej w
terminie 7 dni po upływie terminu wypowiedzenia
umowy
9.

KONTO DLA
BIZNESU

za każdą usługę

1) wydanie pierwszej karty mikroprocesorowej
2) wydanie kolejnej karty mikroprocesorowej
7.

KONTO START

miesięcznie

1) wydanie pierwszego czytnika
2) wydanie kolejnego czytnika
3) wydanie czytnika w miejsce utraconego, uszkodzonego
przez klienta
5. Przedłużenie ważności certyfikatu dla karty
mikroprocesorowej
6. Opłata za wydanie karty mikroprocesorowej:

Stawka obowiązujaca
KONTO DLA
FIRMY

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

za każdą zmianę

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

za każdy dokument

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

-

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

* Opłata naliczana za każdy nr modulo klienta udostępniony
** W ramach ceny Bank oferuje:
- hasła SMS do bezpiecznego potwierdzania transakcji na rachunkach,
- pakiet informacyjny, np.. Powiadomienia o odrzuceniu przelewu,
- pakiet bezpieczeństwa, np. powiadomienia o logowaniu
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Rozdział 4. Instrumenty płatnicze
Karty wydane do rachunku bieżącego lub pomocniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

2.
3.
4

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie:
a) pierwszej
b) kolejnej
Wznowienie karty10)
Utrzymanie karty w systemie
Wydanie:
1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
2) nowej karty w miejsce utraconej
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)11)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1)
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) (przy użyciu terminala POS) 11)
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 12) )
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG 12))
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Transakcje bezgotówkowe
Zmiana limitów dziennych operacji bezgotówkowych i/lub wypłat gotówki na wniosek
Klienta
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

TRYB POBIERANIA OPŁATY

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

naliczana od wypłacanej kwoty
za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Mastercard Business 9)

Visa Business 9a)

bez opłat
20,00 zł
12,00 zł/20,00 zł
4,00 zł

bez opłat
20,00 zł
12,00 zł/20,00 zł
4,00 zł

40,00 zł
40,00 zł

40,00 zł
40,00 zł

bez opłat
5,00 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
4 % min. 10,00 zł
3% min. 5,00 zł

bez opłat
5,00 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
4 % min. 10,00 zł
3% min. 5,00 zł

4,50 zł

4,50 zł

10,00 zł

10,00 zł

5,00 zł
10,00 zł

5,00 zł
10,00 zł

1,50 zł
3,00 zł
5,00 zł
80,00 zł
bez opłat

1,50 zł
3,00 zł
5,00 zł
80,00 zł
bez opłat

za każde sprawdzenie
miesięcznie
za każdą przesyłkę
za każdą zmianę

15,00 zł

15,00 zł

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

bez opłat

3%

TRYB POBIERANIA OPŁATY

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Mastercard

Karta przedpłacona zbliżeniowa
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Opłata roczna za obsługę karty

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zasilenie rachunku karty
Za ekspresowe wydanie karty
Wydanie duplikatu karty/karty z PIN
Wydanie karty w miejsce zastrzeżonej
Zastrzeżenie karty
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
9. Wypłata gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1)
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) (przy użyciu terminala POS)
5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG )
6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
Zmiana limitów dziennych operacji bezgotówkowych i/lub wypłat gotówki na wniosek
10.
Klienta
11. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
12. Transakcja bezgotówkowa:
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa członkowskiego EOG);

rocznie, z góry za każdy rok
ważności karty
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

45,00 zł
bez opłat
80,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
bez opłat
10,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
bez opłat
5,00 zł
5,00 zł
3% min. 10 zł
5,00 zł
3% min. 10,00 zł

za każdą zmianę

15,00 zł

-

bez opłat
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji

Karty świadczeniowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wydanie karty i PIN
Zasilenie rachunku karty
Wydanie nowego numeru PIN
Zastrzeżenie karty
Obsługa karty
Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB
Transakcje bezgotówkowe

TRYB POBIERANIA OPŁATY
za każdą kartę
za każdą dyspozycję
za każdy numer PIN
miesięcznie
-

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
karta bez funkcji zbliżeniowej Mastercard
wg indywidualnie uzgodnionych stawek
wg indywidualnie uzgodnionych stawek
10,00 zł
bez opłat
wg indywidualnie uzgodnionych stawek
bez opłat
bez prowizji

Karty kredytowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.

Wydanie karty (głównej lub dołączonej)
Obsługa karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)

3.
4.
5.
6.
7.

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)11)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1)
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) (przy użyciu terminala POS) 11)
5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG 12))
6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 12))
8. Zmiana PIN w bankomatach
9. Wydanie nowego numeru PIN
10. Zmiana limitu kredytowego
11. Minimalna kwota do zapłaty

TRYB POBIERANIA OPŁATY
za każdą kartę
rocznie, z góry za każdy rok
ważności karty
(pierwszej i wznowionych)
za każdą kartę
za każdą kartę
naliczana od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
karta z funkcją zbliżeniową*) Mastercard Business
75,00 zł
75,00 zł

75,00 zł
50,00 zł
75,00 zł
bez opłat
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
bez opłat
5% min. 50,00 zł

za każdą zmianę
za każdy numer PIN
naliczana zgodnie z regulaminem
funkcjonowania kart kredytowych
i umową
w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
12. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w za każde upomnienie/wezwanie
gospodarczą w tym rolników i wspólników spółek cywilnych opłata
umowie o kartę
równa kosztowi listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A., w przypadku
pozostałych podmiotów – opłata wynosi 40 zł
za każde zestawienie
13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
5,00 zł

Instrument płatniczy BLIK

4.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Aktywacja BLIK
Obsługa BLIK
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1)
3) w bankomatach za granicą
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

5.

Krajowa transakcja płatnicza

6.

Zmiana limitu transakcyjnego

1.
2.
3.

9)
9a)
10)
11)

12)
*)

TRYB POBIERANIA OPŁATY
jednorazowo
miesięcznie
za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji
za każdą transakcję, pobierana
w dniu rozliczenia operacji
za każdą zmianę limitu

Płatności mobilne BLIK
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy
0,00 zł
bez opłat
bez opłat

Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Mastercard Business zbliżeniowa.
Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwą Visa Business Electron payWave oraz dla kart Visa Business wznowionych w miejsce ww. kart.
Opłata za wznowienie karty kolejnej wydanej do rachunku wynosi 20 zł
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym.
Opłaty obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Mastercard Business bez funkcji zbliżeniowej oraz dla kart zbliżeniowych Mastercard Business wznowionych w miejsce ww. kart.
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Karty walutowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.

Utrzymanie karty w systemie
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
2) w kasach banków SGB4)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4)
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2

3.

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich
EOG)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej
do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)

Tryb pobierania opłaty

Karty z funkcją zbliżeniową MasterCard do rachunków
oszczędnościowych w EUR/USD/GBP - stawki w walucie
rachunku

miesięcznie za każdą kartę

1,5 eur, 2 usd,1 gbp

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

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

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

5.

Wydanie nowego numeru PIN

za każdy numer PIN

6.

Zmiana PIN w bankomatach:

za każdą zmianę

1)

sieci SGB

2)

innych, niż wskazane w pkt 1

7.

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
sieci SGB

2)

innych, niż wskazane w pkt 1

8.

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

1)
2)

w formie papierowej za pośrednictwem poczty

9.

w formie elektronicznej
Zmiana limitów dziennych operacji bezgotówkowych i/lub wypłat
gotówki na wniosek Klienta

1,5 eur, 2 usd,1 gbp
3% min. odpowiednio 1,5 eur, 2 usd,1 gbp
3% min. odpowiednio 1,5 eur, 2 usd, 1 gbp

4.

1)

1 eur. 1 usd,1 gbp

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

0,5 eur, 0,5 usd,0,5 gbp
1,5 eur, 2 usd,1 gbp

1 eur, 1 usd,1 gbp
1,5 eur, 2 usd,1 gbp
za każde sprawdzenie
0,25 eur, 0,3 usd,0,2 gbp
1 eur, 1 usd,1 gbp
miesięcznie
0,5 eur, 0,6 usd,0,4 gbp
bez opłat
za każdą zmianę

15,00 zł

Rozdział 5. Kredyty
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1. Prowizja wstępna (aplikacyjna)*

2. Prowizja przygotowawcza (za udzielenie
kredytu):*

1) kredyty obrotowe

2) kredyty inwestycyjne

3) kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR13)

4) kredyty dla wspólnot mieszkaniowych

TRYB POBIERANIA OPŁATY
– za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu, naliczana od wnioskowanej kwoty
kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku
- w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania
umowy kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia
kredytu, zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej
- prowizja nie jest pobierana od kredytów konsorcjalnych, w których Bank
Spółdzielczy w Inowrocławiu jest uczestnikiem konsorcjum, a także w przypadku
klientów, którym Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu złożył ofertę kredytową (oferta
złożona z inicjatywy Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu)
a) w przypadku kredytów obrotowych odnawialnych: naliczana od kwoty
udzielanego/odnawialnego kredytu, za każdy rozpoczęty rok trwania umowy, płatna
jednorazowo przed wypłatą kredytu/pierwszej transzy kredytu, w przypadku kredytów
udzielanych na okres dłuższy niż 12 miesięcy istnieje możliwość płatności w ratach
rocznych, z czego pierwsza płatna przed wypłatą kredytu/pierwszej transzy kredytu i
kolejne w terminach wskazanych w umowie
b) w przypadku pozostałych kredytów obrotowych naliczana od kowty udzielonego
kredytu płatna:
- jednorazowo przed wypłatą kredytu/pierwszej transzy kredytu lub
- w ratach z czego pierwsza płatna przed wypłatą kredytu/pierwszej transzy
kredytu i kolejne w terminach wskazanych w umowie

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna:
- jednorazowo przed wypłatą kredytu/pierwszej transzy kredytu lub
- w ratach z czego pierwsza płatna przed wypłatą kredytu/pierwszej transzy kredytu i
kolejne w terminach wskazanych w umowie
naliczana od kwoty udzielonego kredytu płatna jednorazowo przed wypłatą
kredytu/pierwszej transzy kredytu
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna:
- jednorazowo przed wypłatą kredytu/pierwszej transzy kredytu
- w ratach z czego pierwsza płatna przed wypłata kredytu/pierwszej transzy kredytu i
kolejne w terminach wskazanych w umowie

jak w pkt 1) i pkt 2)

3.

Prowizja z tytułu gotowości *
(za niewykorzystanie kredytu)

– w przypadku kredytów nieodnawialnych: naliczana w stosunku rocznym od kwoty
niewykorzystanego kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy za ilość dni w
których Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu pozostawał w gotowości do wypłaty
kredytu w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu płatna w dniu
wykorzystania niewykorzystanej kwoty kredytu najpóźniej jednak wraz z ostatnia ratą
spłaty kredytu
- w przypadku kredytów odnawialnych; naliczana w stosunku rocznym od różnicy
pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji, a kredytem wykorzystanym za
każdy dzień niewykorzystania płatna w terminach spłaty odsetek bez oddzielnej
dyspozycji Kredytobiorcy

4.

Prowizja rekompensacyjna*
(za przedterminową spłatę kredytu)

dotyczy kredytów nieodnawialnych i naliczana jest od kwoty kredytu spłacanej
wcześniej niż 14 dni przed terminem spłaty wynikającym z umowy w tym
harmonogramu, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu**

5.
Prowizja administracyjna*
(za obsługę kredytu) dla umów kredytowych
zawartych od dnia 17 maja 2021r. do dnia
29.09.2021 r.

Prowizja administracyjna*
(za obsługę kredytu) dla umów kredytowych
6.
zawartych od dnia 30 września 2021r. Do dnia
12.06.2022r.

Prowizja administracyjna*
(za obsługę kredytu) dla umów kredytowych
zawartych od dnia 13.06.2022r.

7.

0% - 1,50%

1% - 6% min 420,00 zł

1% - 6% min 420,00 zł

2%

2,2% - 4% min 800,00 zl

prowizja jest ustalana
indywidualnie
dla danej JST

5) kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego

Prowizja administracyjna*
(za obsługę kredytu) dla umów kredytowych
zawartych do dnia 16 maja 2021r.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

0,5% - 5%

1% - 3%

- dla kredytów w rachunku kredytowym (ze spłata powyżej 1 roku) naliczana od kwoty
salda kredytu na dzień pobrania prowizji. Prowizja jest płatna 10 stycznia każdego
roku kalendarzowego, a w wypadku, gdy termin spłaty kredytu przypada przed tym
dniem - w dniu spłaty kredytu. Jeżeli dzień zapłaty prowizji przypadnie na dzień
0,2% min 50,00 zł max 200,00 zł
ustawowo wolny od pracy lub sobotę, za dzień zapłaty prowizji przyjmuje się
pierwszy dzień roboczy po tym dniu lub sobocie

- z wyłączeniem kredytów obrotowych odnawialnych prowizja naliczana jest od
aktualnego salda zadłużenia kapitałowego niewymagalnego na dzień poprzedzający
termin płatności prowizji
'- płatna w okresach miesięcznych w ostatnim dniu danego miesiąca
kalendarzowego
'- obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym
zastała podpisana umowa kredytowa
'- pierwsze naliczenie prowizji następuje za pierwszy pełny miesiąc kalendarzowy
trwania umowy
'- dotyczy kredytów z wyłączeniem kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR oraz
kredytów obrotowych odnawialnych

0,02%
min. 5,00 zl max. 110,00 zł

- dla kredytów w rachunku kredytowym (ze spłata powyżej 1 roku) naliczana od kwoty
salda kredytu na dzień pobrania prowizji. Prowizja jest płatna 10 stycznia każdego
roku kalendarzowego, a w wypadku, gdy termin spłaty kredytu przypada przed tym
0,2% min 50 zł max 360 zł
dniem - w dniu spłaty kredytu. Jeżeli dzień zapłaty prowizji przypadnie na dzień
ustawowo wolny od pracy lub sobotę, za dzień zapłaty prowizji przyjmuje się
pierwszy dzień roboczy po tym dniu lub sobocie

1. dla kredytów obrotowych (ze spłata powyżej 1 roku) z wyłaczeniem kredytów
obrotowych odnawialnych naliczana od kwoty salda kredytu na dzień pobrania
prowizji. Prowizja jest płatna 10 stycznia każdego roku kalendarzowego, a w
wypadku, gdy termin spłaty kredytu przypada przed tym dniem - w dniu spłaty
kredytu. Jeżeli dzień zapłaty prowizji przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy
lub sobotę, za dzień zapłaty prowizji przyjmuje się pierwszy dzień roboczy po tym
dniu lub sobocie
2. Dla kredytów inwestycyjnych jest naliczana od kwoty salda kredytu na dzień
pobrania prowizji. Prowizja jest płatna kwartalnie 10-tego dnia miesiąca
rozpoczynającego kolejny kwartał kalendarzowy, a w wypadku, gdy termin spłaty
kredytu przypada przed tym dniem - w dniu spłaty kredytu. Jeżeli dzień zapłaty
prowizji przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, za dzień zapłaty
prowizji przyjmuje się pierwszy dzień roboczy po tym dniu lub sobocie
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1) 0,2% rocznie min 50 zł max
360 zł

2) 0,3% kwartalnie min 80 zł
max 300 zł

8.

Za prolongatę spłaty
kredytu/pożyczki

naliczana od kwoty prolongowanej:
1) dla kredytów obrotowych i inwestycyjnych

1) 1% - 2,5% min 500 zł

2) prolongata techniczna
Za rozpatrzenie wniosku o
9. przejęcie długu dłużnika lub
przystąpienie do długu osoby trzeciej
Za zmianę warunków umowy kredytowej,
10.
z wyjątkiem prolongaty
Za wydanie klientom (na ich wniosek)
zaświadczenia stwierdzającego wysokość
11. zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i
innych zobowiązań oraz zaświadczenia,
że klient nie figuruje jako dłużnik
12.

2) 0,5% min 300 zł
1,5% - 4% min 450,00 zł
naliczana od kwoty długu

naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty

0,1% - 2% min 400,00zł

za każdy egzemplarz zaświadczenia

130,00 zł w tym VAT

Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego
wniosek

13. Za wydanie promesy kredytowej

za każdą promesę, naliczana od kwoty udzielonej promesy

0,35% min 500,00 zł max
5.000,00 zł

za każdy duplikat

100,00 zł

za każdy duplikat

123,00 zł w tym VAT

za każdy egzemplarz upomnienia/ monitu/ za każde wezwanie

40,00 zł

za każdy wniosek, od kwoty pozostałej do spłaty

0,2% min 450,00 zł

14. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej
Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego
15. zabezpieczenie w formie hipoteki,
zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia
Za wysłanie upomnienia, monitu, wezwania
16.
do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat)

17.

Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe
odłączenie części nieruchomości

18.

Inne czynności w ramach usług kredytowych
wykonywane na życzenie klienta lub za klienta

19.

Za udzielenie informacji o kliencie dla innych
banków (w stosunku do tych banków,
które pobierają takie opłaty
od Banku Spóldzielczego w Inowroclawiu

dla umów kredytowych zawartych
od dnia 01.04.2019r. do dnia 31.12.2020r.
za niedostarczenie w terminie dokumentów
20.
dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej,
zabezpieczeń oraz innych przewidzianych w
umowie

150,00 zł w tym VAT

za każdą opinię

100,00 zł

za każdą czynność

za każdą opinię

opłata w wysokości stosowanej
przez bank pobierający taką
opłatę od Banku Spółdzielczego
w Inowrocławiu

za każdy miesiąc w którym nie dostarczono kompletu wymaganych dokumentów do
momentu wykonania zobowiązania**

150,00 zł

podanie informacji obejmującej historię obsługi
za każdy rozpoczęty rok obsługiwanego kredytu, za który udzielane są informacje (w
21. kredytu lub dokonywanych spłat (kolejność
zależności od nakładu pracy)
zarachowania)

22.

Inspekcja nieruchomości mająca na celu
rozliczenie kredytu/transzy kredytu
dla umów kredytowych zawartych od 17 maja
2021r.*

Prowizja za niedotrzymanie warunków umowy
kredytowej w zakresie przedłożenia operatu
szcunkowego nieruchomości stanowiącej
23. zabezpieczenie kredytu
dla umów kredytowych zawartych od 17 maja
2021r. (nie dotyczy operatu szacunkowego
przedlożonego w terminie)*
Prowizja za nieterminowe (powyżej 7 dni)
24. przedłożenie kompletnej dokumentacji do
monitoringu*

Za przekazanie przez Bank, na pisemny
wniosek wnioskodawcy, w formie pisemnej
wyjaśnień dotyczących dokonanej negatywnej
oceny zdolności kredytowej

do 25 km - 40,00 zł
do 60 km - 100,00 zł
powyżej 60 km - 200,00 zł

każdorazowo

płatna co miesiąc, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wskazanym
w umowie kredytowej lub wezwaniu Banku, do momentu wykonania zaobowiązania

100,00 zł

za każdy rozpoczęty tydzień

100,00 zł

każdorazowo

50,00 zł

opłata naliczana od kwoty wnioskowanego kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku
przez kredytobiorcę

1) do 1 mln zł - 150 zł w tym VAT
2) powyżej 1 mln zł - 300 zł w tym
VAT

Prowizja za weryfikację zakresu polisy
ubezpieczeniowej, dla której ustanowiono
25. zabezpieczenie w postaci cesji (nie dotyczy
ubezpieczeń zawieranych za posrednictwem
Banku) *

26.

min 25,00 zł max 100,00 zł

* z wylączeniem kredytów z dopłatami ARiMR, Jednostek Samorządu Terytorialnego i kredytów konsorcjalnych dla których Bank może uzgodnić warunki inne niż wynika to
z taryfy prowizji i opłat po uzgodnieniu z Bankiem inicjującym

** opłata jest stosowana w przypadku gdy w umowie kredytowej nie wskazano innej sankcji za niewywiazanie się z powyższego obowiązku np.: w formie podwyższenia
marży. Opłata nie dotyczy kredytów preferencyjnych
produkty promocyjne wprowadzane sa okresowo w oparciu o odrebne uchwały Zarządu Banku - informacje dotyczące wysokości prowizji znajdują się w regulaminie
13)
Suma wszystkich prowizji i opłat związanych z kredytem preferencyjnym z pomocą ARiMR nie może przekroczyć stawki prowizji przygotowawczej wskazanej w taryfie.
Rozdział 6. Gwarancje, regwarancje, awale
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Prowizja wstępna

TRYB POBIERANIA OPŁATY
za rozpatrzenie zlecenia udzielenia limitu, wystawienia gwarancji/ regwarancji,
promesy wystawienia gwarancji/regwarancji, naliczana od kwoty wnioskowanej,
płatna w dniu złożenia zlecenia (w razie odmowy wystawienia gwarancji/regwarancji

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

0,5% min 500,00 zł

lub rezygnacji zleceniodawcy, prowizja nie podlega zwrotowi)
2. Prowizja za wystawienie

Z tytułu zmiany warunków
umowy gwarancji, regwarancji
Wystawienie gwarancji na wzorze
4.
innym niż standardowo stosowany w banku
5. Realizacja gwarancji (za wypłatę gwarancji)
3.

z tytułu wystawienia gwarancji, regwarancji i awalu, pobierana od kwoty czynnej
gwarancji, regwarancji i awalu, naliczana i płatna z góry w pierwszym dniu okresu
prowizyjnego:
- płatna w okresach rocznych
- płatna w okresach kwartalnych
za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji, regwarancji

3% - 6% min 1.500,00 zł
1%-3% min 500,00 zł (kwartalnie)
1% - 2 %
300,00 zł

opłata dodatkowa do ust. 1 i 2
prowizja naliczana od kwoty gwarancji podlegającej wypłacie, płatna w dniu realizacji
gwarancji
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0,5% min.500 zł

Rozdział 7. Ubezpieczenia

1.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:
1) Ubezpieczenie kart dla klienta - nieuprawnione transakcje powstałe w wyniku kradzieży, utraty lub sfałszowania karty płatniczej
do kwoty 150 EUR, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu do kwoty 5.000 zł, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych
przy użyciu karty płatniczej do kwoty 1.000 zł
2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej - do kwoty 30.000 zł

TRYB POBIERANIA OPŁATY

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
karta charge Mastercard Business Gold

bez opłat

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia: Ubezpieczenie kart dla klienta, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej.
miesięcznie
karty debetowe
4) Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub
zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej:
a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł)
1,45 zł
b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)
2,55 zł
5) Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł)
1,05 zł
b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł)
2,95 zł
6) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
a) Wariant Classic
2,05 zł
b) Wariant Gold
4,75 zł
Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"
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Rozdział 8. Pozostałe opłaty
Wpłaty i wypłaty gotówkowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wpłaty gotówkowe:
1)
na rachunki prowadzone w BS Inowrocław (z wyłączeniem rachunków prowadzonych w ramach pakietów dla osób fizycznych)
2)

na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Inowrocław

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

naliczana od wpłacanej kwoty

0,39% min. 10,00 zl
0,7% min. 7,95 zł

1)

0,7% min. 20,00 zł

- za pomocą przelewu natychmiastowego Express Elixir
3) realizowanych w systemie SORBNET
2. Realizacja przelewów z konta "zlecenia do wypłaty"
3. Zamówienie gotówki - opłata nie jest pobierana w przypadku odebrania gotówki przez klienta*
4. Wpłaty gotówkowe na rachunki obsługi kredytów i odsetek w Banku Spółdzielczym w Inowrocławiu**

za każdy przelew

35,00 zł

za każdy przelew

10,00 zł

od wartości niepodjętej

0,1 % min. 50,00 zł

od każdej wpłaty

0,5 % min. 5,00 zł

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każdy zestaw (portfel i klucz)

40 zł w tym VAT
0,3 % min. 5,00 zł

Skarbiec nocny i skrytki na wyciągi
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.

Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego
Za każdorazowe przeliczenie wpłat gotówkowych wrzucanych do skarbca nocnego
Za wystawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie różnic we wpłacie zamkniętej a kwotą wskazaną przez Klienta

4.

Za wydanie bezpiecznej koperty

5.

Za duplikat klucza (skrytki na wyciągi, wrzutnia)

naliczana od wpłacanej kwoty
za każdy dokument

15,00 zł

za 1 sztukę

1 zł w tym VAT

za każdy klucz

25 zł w tym VAT

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Inne czynności i usługi bankowe
1.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom
uprawnionym na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1, pkt 1a i pkt 1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z
2012 r. poz. 1376, z późn. zm.)

Uwaga: Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności.

za każde przekazanie

50 zł w tym VAT

2.

Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz.
1376, z późn. zm.)
Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia, sortowania lub paczkowania

naliczana od wymienianej kwoty

1 % min. 5,00 zł

3.

Za wymianę banknotów zmiętych lub uszkodzonych nie budzących zastrzeżeń co do ich autentyczności

naliczana od wymienianej kwoty

1 % min. 5,00 zł

4.

Za wymianę banknotów nie budzących zastrzeżeń co do ich autentyczności
a) do pięciu bankotów lub monet

naliczana od wymienianej kwoty

b) powyżej pięciu banknotów lub monet
5.

Za przyjęcie banknotów do stwierdzenia ich autentyczności

6.

Za zastrzeżenie:

wg kosztów ekspertyzy
za każde zastrzeżenie
bez opłat

1) dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty BS Inowrocław
2) dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt 1
7.

Za złożenie zapytania do Centralnej Informacji

8.

UWAGA! Za udzielenie na żądanie komornika informacji pozyskanej z Centralnej Informacji, bank pobiera opłaty według stawek
maksymalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 21 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnych wysokości
wynagrodzeń za udzielenie informacji komornikowi sądowemu, chyba że z mocy właściwych przepisów udzielenie informacji następuje
nieodpłatnie.
Za udzielenie informacji na temat przetwarzanych danych osobowych:

1)

pierwszej

2)

kolejnej

9.

Za anulowanie przez posiadacza rachunku polecenia przelewu przed najbliższą sesją rozliczeniową

10 Za przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem związanego ze spłatą kredytu na rzecz innego Banku
11

Za odzyskanie kwoty transakcji - środków - , która została wykonana nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza
błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
1)

z wyjątkiem podmiotów, z którymi Bank podpisał odrębne umowy w zakresie pobierania opłat i prowizji

* Pobranie opłaty następuje w następny dzień roboczy po dniu, w którym nie podjęto zamówienia
** Zapis obowiązuje dla umów kredytowych zawartych od dnia 13.06.2022 r. włącznie.

bez opłat
1% min. 5,00 zł

30, 00 zł w tym VAT
za każde zapytanie

35,00 zł w tym VAT

za każdą informację
bez opłat
35,00 zł w tym VAT
za każdą dyspozycję

25,00 zł
100,00 zł

30,00 zł za każdą dyspozycję

Rozdział 9. Operacje walutowe przeprowadzane w walucie EURO, USD i GBP
Rachunki walutowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Prowadzenie rachunku płatniczego walutowego:

2.

Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty)*
UWAGA! Nie dotyczy operacji na rachunkach lokat terminowych

3.

Wprowadzenie zmian dotyczących prowadzonego rachunku (nazwa, adres)

4.

Zmiana karty wzorów podpisów

5.

Sporządzanie i wysłanie wyciągów bankowych:

Tryb pobierania opłaty
miesięcznie

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
18,00 zł

za każdą operację
0,25 % min. 3,50 zł
-

bez opłat

za każdą zmianę

50,00 zł

za każdy wyciąg

bez opłat

1) w formie papierowej niezależnie od formy sporządzenia i sposobu dostarczenia
a) pierwszy w miesiącu kalendarzowym
b) kolejny w miesiącu kalendarzowym
2)

poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres e-mail klienta

6.

Za przyjęcie do rozliczenia przelewu eksportowego
Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju - tryb
normalny:
złożonych w formie papierowej

7.
1)

10,00 zł
bez opłat
za każdy przelew

2,00 zł

za każdy przelew

a) na rachunki bankowe klientów Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu

bez opłat

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit. a)
- przekazy do równowartości 5000 euro

40,00 zł

- przekazy przekraczające równowartość 5000 euro
2)

75,00 zł

złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
a) na rachunki bankowe klientów Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu

bez opłat

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit. a)
- przekazy do równowartości 5000 euro

40,00 zł

- przekazy przekraczające równowartość 5000 euro
8.

Polecenie przelewu SEPA

1)

złożonych w formie papierowej

75,00 zł
za każdy przelew

a) na rachunki bankowe klientów Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu

bez opłat

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit. a)
2)

15,00 zł

złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
a) na rachunki bankowe klientów Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu

bez opłat

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit. a)
9.

Polecenie przelewu w trybie pilnym - dodatkowa opłata do ust. 7

0,50 zł
za każdy przelew

1) na rachunki bankowe klientów Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu

bez opłat

2) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku

100,00 zł

UWAGA! Polecenia przelewu mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez SGB-Bank S.A. wolnych środków na rachunkach nostro.
10. Przelew pilny w walucie EURO do banków - uczestników systemu Target2
1)

2)

11.

za każdy przelew

złożonych w formie papierowej
a) na rachunki bankowe klientów Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu

bez opłat

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit. a)

60,00 zł

złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
a) na rachunki bankowe klientów Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu

bez opłat

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w lit. a)

40,00 zł

Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu
przekazów (OUR)**

80,00 zł
-

Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu
12. (Non STP)** - opłata pobierana w przypadku podania niepoprawnego IBAN do kraju
EOG

40,00 zł

13. Przeprowadzenie wywiadu handlowego o firmie

70,00 zł

Inkaso
Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1.

Inkaso dokumentów oraz weksli

za każde inkaso

0,2 % min. 150,00 zł maks. 400,00 zł

2.

Akcept traty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

za każdy akcept

200,00 zł

3.

Zmiana warunków inkasa

za każdą zmianę

100,00 zł

4.

Przeniesienie praw własności do towaru/cesja lub upoważnienie

5.

Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów niezainkasowanych

6.

Protest weksla lub traty

za każdą czynność

200,00 zł

-

100,00 zł

za każdy protest

300,00 zł + opłata notarialna

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Gwarancje, regwarancje, awale
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
A. Gwarancje obce Loro
1.

Awizowanie klientowi gwarancji otrzymanej z innego banku

za każde avizo

2.

Awizowanie klientowi zmian do gwarancji/anulowanie
Obsługa roszczenia zapłaty, wysyłka dokumentów w ramach gwarancji obcej, wypłaty
gwarancji

za każde avizo

3.
4.

Potwierdzenie autentyczności gwarancji i przekazanie treści gwarancji do innego banku, w
sytuacji, gdy SGB-Bank S.A. działa tylko jako pośrednik (prowizja dotyczy również zmian,
anulowania gwarancji, obsługi żądania zapłaty lub innych informacji związanych z wcześniej awizowaną
gwarancją)

200,00 zł
200,00 zł
0,5 % min. 300,00 zł maks. 600,00 zł

za każde potwierdzenie

300,00 zł

B. Gwarancje własne Nostro
1.

2.

3.
4.

Prowizja wstępna - za rozpatrzenie zlecenia wystawienia/zmiany kwoty gwarancji, naliczana od kwoty
wnioskowanej, płatna w dniu złożenia zlecenia (w razie odmowy wystawienia gwarancji lub rezygnacji
zleceniodawcy, prowizja nie podlega zwrotowi)
Prowizja za wystawienie gwarancji własnej/udzielenie awalu z tytułu wystawienia gwarancji,
poręczenia, regwarancji, awalu, pobierana od kwoty gwarancji, naliczana i płatna z góry w pierwszym
dniu okresu prowizyjnego (ustala się miesięczne lub kwartalne okresy prowizyjne)

min. 1,00 % maks. 2,00 %

-

min. 1,00 % maks. 5,00 %

Wystawienie gwarancji na wzorze innym niż standardowo stosowany w banku - opłata dodatkowa
do ust. 1 i 2

300,00 zł

Z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, poręczenia, regwarancji, anulowanie gwarancji za każdą zmianę, za wyjątkiem zmiany kwoty i terminu ważności opisanej w ust. 1 i 2

300,00 zł

5.

Realizacja gwarancji (za wypłatę gwarancji) - prowizja pobierana od kwoty gwarancji
podlegającej wypłacie, w dniu realizacji gwarancji

6.

Przekazanie treści gwarancji wystawionej przez BS do innego banku krajowego lub
zagranicznego w sytuacji, gdy SGB-Bank S.A. działa tylko jako pośrednik (prowizja dotyczy
również zmian, anulowania gwarancji, obsługi żądania zapłaty lub innych informacji związanych z
wcześniej awizowaną gwarancją)

0,5 % min. 500,00 zł

300,00 zł

Skup i sprzedaż wartości dewizowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Skup i sprzedaż walut obcych

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

-

bez opłat

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każdą czynność

100 zł + koszty banków
pośredniczących

-

zgodnie z fakturą

Zlecenia różne
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

2.
3.

Czynności niestandardowe, zwroty zleceń reklamowanych (wyjaśnianie wszelkich
niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie
płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy lub
odbiorcy płatności, itp.)
Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych z
korzystaniem z łączy telekomunikacyjnych
Inne: kurier na życzenie klienta

10,00 zł

*) Podstawą obliczenia prowizji jest kwota transakcji w walucie, według kursu średniego obowiązującego na moment realizacji transakcji
**) Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami SGB-Banku S.A. i/lub
banków spółdzielczych należących do grupy SGB

Dział III. Produkty wycofane z oferty Banku.
7.
Dział IV. Karty płatnicze dla klientów instytucjonalnych
Rozdział 1. Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)
Tryb pobierania opłaty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie:

1.

Visa Business Electron

za każdą kartę

1) Rachunek Biznesowy
a) pierwszej

bez opłat

b) kolejnej

20,00 zł

2) Rachunek Mobilny
a) pierwszej

bez opłat

b) kolejnej

20,00 zł

3) Konto na Start
a) pierwszej

bez opłat

b) kolejnej

20,00 zł

4) Biznes Premium
a) pierwszej

bez opłat

b) kolejnej

20,00 zł

5) Agrorachunek
a) pierwszej

bez opłat

b) kolejnej

20,00 zł

6) Agrobiznes
a) pierwszej

bez opłat

b) kolejnej

20,00 zł

7) Agromobilny
a) pierwszej

bez opłat

b) kolejnej

20,00 zł

8) AgroPremium
a) pierwszej

bez opłat

b) kolejnej

20,00 zł

2.

Za ekspresowe wydanie karty

3.

Wydanie duplikatu karty/karty z PIN

4.

Za ekspresowe wydanie duplikatu karty / duplikatu karty z PIN

5.

Wydanie karty w miejsce zastrzeżonej

6.

Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie:
1) Rachunek Biznesowy

3)

za każdą kartę

80,00 zł

za każdą kartę/kartę z PIN
za każdą kartę/kartę z PIN

40,00 zł

za każdą kartę

40,00 zł

za każdą kartę
12,00 zł/20,00 zł
12,00 zł/20,00 zł

2) Rachunek Mobilny

bez opłat

3) Biznes Premium
4) Agrorachunek

12,00 zł/20,00 zł

5) Agrobiznes

12,00 zł/20,00 zł
12,00 zł/20,00 zł

6) Agromobilny
-

7.

Zastrzeżenie karty

8.

Utrzymanie karty w systemie

4,00 zł

2) Rachunek Mobilny

4,00 zł
bez opłat

4) Biznes Premium
5) Agrorachunek

4,00 zł

6) Agrobiznes

4,00 zł
4,00 zł

7) Agromobilny
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek
klienta
Opłata za wypłatę gotówki :

9.
10.

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

od każdej zmiany

15,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

bez opłat
5,00 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

3% min. 5,00 zł

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

3% min. 10,00 zł

5)

4% min. 10,00 zł

w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotowkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) - obowiązuje
od 15 grudnia 2019 r.

12.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

14.

Wydanie nowego numeru PIN

15.

Wydanie nowego numeru PIN w trybie ekspresowym

16.

Zmiana PIN w bankomatach:

3% min. 5,00 zł
naliczana od wypłacanej kwoty
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdy numer PIN

10,00 zł

za każdy numer PIN

40,00 zł
5,00 zł
10,00 zł

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1

za każde sprawdzenie

18.

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

miesięcznie

19.

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

20.
21.

Za zestawienie transakcji - na życzenie posiadacza karty - za okres przez
niego wskazany
Transakcje bezgotówkowe

22.

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie
innej niż PLN

23.

Za wysłanie karty lub numeru PIN przesyłką kurierską

4,50 zł

za każdą zmianę

1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
17.

bez opłat

miesięcznie

1) Rachunek Biznesowy

11.

50,00 zł

1,50 zł

za każde zestawienie
za każde zestawienie

3,00 zł
5,00 zł
6,00 zł
20,00 zł

-

bez opłat

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

3%

za każdą przesyłkę

30,00 zł

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

naliczana miesięcznie od stanu
zadłużenia, pobierana wraz ze
spłatą raty odsetkowej

0,03% w stosunku rocznym

Dział VI. Kredyty i pożyczki
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

3)

prowizja za obsługe dopłat dla kreydytów inwestycyjnych z dopłatami
ARiMR udzielonych począwszy od 18.09.2012r. do 31.12.2014r.

Opłata za wznowienie karty kolejnej wydanej do rachunku wynosi 20 zł

Dział III. Produkty wycofane z oferty banku - c.d.
Dział II. Usługi dla klientów instytucjonalnych z wyłączeniem rolników indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
1)
2)
3)
2.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego:
otwarcie rachunku
prowadzenie rachunku bieżącego
prowadzenie rachunku pomocniczego
Wypłaty gotówkowe z rachunku:

3.

Wpłaty gotówkowe na rachunek

4. Realizacja przelewów:
a) złożonych w formie papierowej:
- na rachunki własne prowadzone w banku BS Inowrocław
- na rachunki obce prowadzone w BS Inowrocław
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Inowrocław
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
- na rachunki prowadzone w banku BS Inowrocław

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Rachunek Biznesowy

Rachunek Mobilny

Biznes Premium4)

Wiele za niewiele

bez opłat

bez opłat

17,00 zł1)
17,00 zł1)

9,00 zł/17,00zł2)1)
10,00 zł

nie dotyczy
200 zł - 3000 zł
nie dotyczy

bez opłat
10,00 zł
10,00 zł

0,35 % min. 10,00 zł

0,35 % min. 10,00 zł

nie dotyczy

0,35 % min. 10,00 zł

0,39 % min. 10,00 zł

0,39 % min. 10,00 zł

nie dotyczy

0,39 % min. 10,00 zl

bez opłat
4,80 zł
8,00 zł

bez opłat
4,80 zł
20,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

bez opłat
4,80 zł
8,00 zł

bez opłat
1,50 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

bez opłat
0,49 zł

35,00 zł

bez opłat
10 pierwszych w m-cu 0
zł kolejne 0,99 zł
35,00 zł

nie dotyczy

35,00 zł

9,00 zł
15,00 zł
6,00 zł w tym VAT
8,00 zł

9,00 zł
15,00 zł
6,00 zł w tym VAT
8,00 zł

9,00 zł
15,00 zł
nie dotyczy
nie dotyczy

9,00 zł
15,00 zł
6,00 zł w tym VAT
8,00 zł

9,00 zł
bez opłat

9,00 zł
bez opłat

nie dotyczy
nie dotyczy

9,00 zł
bez opłat

miesięcznie, za każdy
rachunek
naliczana od
wpłacanej kwoty
naliczana od
wpłacanej kwoty
za każdy
przelew

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Inowrocław
c) realizowanych w systemie SORBNET:
d) natychmiastowych Express Elixir:*
- złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
- złożonych w formie papierowej
Potwierdzenie dokonania przelewu drogą Fax
5.
Przelew na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny
6.
7. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe,
przelew z datą przyszłą):
1) za złożenie zlecenia stałego

za każdy przelew
za każdy przelew

za każdą dyspozycję

2)

3)

4)

5)

8.

a) w postaci papierowej
b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w banku BS Inowrocław
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Inowrocław
realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w banku BS Inowrocław
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Inowrocław
modyfikacja zlecenia stałego (kwoty, terminu, danych odbiorcy):
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
odwołanie zlecenia stałego:
a) złożone w formie papierowej
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
Polecenie zapłaty:
a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela
b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na
korzystanie z polecenia zapłaty5)

za każdy
przelew
za każdy
przelew
za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję

2,00 zł
5,00 zł

2,00 zł
5,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

2,00 zł
5,00 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
zgodnie z ust.4 pkt b)

nie dotyczy
nie dotyczy

bez opłat
0,49 zł

6,00 zł
bez opłat

6,00 zł
bez opłat

nie dotyczy
nie dotyczy

6,00 zł
bez opłat

6,00 zł
bez opłat

6,00 zł
bez opłat

nie dotyczy
nie dotyczy

6,00 zł
bez opłat

6,50 zł
5,50 zł

6,50 zł
5,50 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

6,50 zł
5,50 zł

6,50 zł

6,50 zł

nie dotyczy

6,50 zł

6,50 zł

6,50 zł

nie dotyczy

6,50 zł

d) cofnięcie zrealizowanego polecenia zapłaty na wniosek kllienta
9. Zmiana karty wzorów podpisów
10. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

50,00 zł
15,00 zł

50,00 zł
15,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

50,00 zł
15,00 zl

11. Książeczka czekowa do realizacji czeków gotówkowych i rozrachunkowych

za każdą książeczkę

75,00 zł

75,00 zł

nie dotyczy

75,00 zł

2,50 zł

2,50 zł

nie dotyczy

2,50 zł

za każdą dyspozycję

5,00 zł + koszt przesyłki

5,00 zł + koszt przesyłki

nie dotyczy

5,00 zł + koszt przesyłki

za każdy wyciąg

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

10,00 zł
bez opłat

10,00 zł
bez opłat

10,00 zł
bez opłat

10,00 zł
bez opłat
50,00 zł
50,00 zł

1)za wydanie 1 czeku
12. Wysłanie na życzenie klienta listem poleconym książeczki czekowej
13. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego :
1) w formie papierowej niezależnie od formy sporządzenia i sposobu dostarczenia
a) pierwszy w miesiącu kalendarzowym
2)
14.
1)
2)

b) kolejny w miesiącu kalendarzowym
poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz n adres e-mail klienta
Sporządzenie i wydanie informacji/pisma (opłata pobierana z VAT):
o stanie środków na rachunku bankowym
o obrotach na rachunku bankowym

za każdą informację
50,00 zł
50,00 zł

50,00 zł
50,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

3) potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego

50,00 zł

50,00 zł

nie dotyczy

50,00 zł

4) o korzystaniu lub niekorzystaniu z kredytów

100,00 zł

100,00 zł

nie dotyczy

100,00 zł

5) sporządzenie i wydanie opinii bankowej

100,00 zł

100,00 zł

nie dotyczy

100,00 zł

6) wydanie na życzenie klienta informacji o jego sytuacji ekonomicznej

100,00 zł

100,00 zł

nie dotyczy

100,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

nie dotyczy

30,00 zł

25,00 zł
40,00 zł

25,00 zł
40,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

25,00 zł
40,00 zł

za każdą dyspozycję

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

za każdą dyspozycję,
naliczana od kwoty
dyspozycji

2%

2%

nie dotyczy

2%

18. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda

za każdy monit

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

19. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku
Za zmianę pakietu na wniosek klienta (w przypadku wyboru pakietu z niższą opłatą za
20.
prowadzenie rachunku)
21. Zmiana warunków umowy rachunku na wniosek klienta
22. Usługa płatności masowych

miesięcznie

10,00 zł

10,00 zł

nie dotyczy

10,00 zł

za każdą zmianę

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

15. Sporządzenie kopii dokumentów bankowych (opłata pobierana z VAT)**:
1) historii rachunku lub wyciągu bankowego:
a) z bieżącego roku kalendarzowego
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji
b) klient nie określi daty dokonania operacji
16. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu

17. Otwarcie akredytywy krajowej

1)

opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych

za każdy
dokument

za każdą zmianę

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

jednorazowo

indywidualnie ustalana z
klientem

indywidualnie ustalana z
klientem

indywidualnie ustalana z
klientem

indywidualnie ustalana z
klientem

indywidualnie ustalana z
klientem
40,00 zł

indywidualnie ustalana z
klientem
40,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny
23. Inkaso dokumnetowe i inkaso weksli
24. Potwierdzenie autentyczności podpisów klienta zgodnie z kartą wzorów podpisów
25. Za potwierdzenie ustanowienia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem celem
zabezpieczenia wierzytelności innego podmiotu niż Bank

za każde inkaso
za każde
potwierdzenie
za każde
potwierdzenie

26. Korzystanie ze skrytek na wyciągi

40,00 zł

idywidualnie ustalana z
klientem
40,00 zł

nie dotyczy

30,00 zł

nie dotyczy

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

1)

W przypadku rachunku prowadzonego dla instytucji niekomercyjnych opłata wynosi 10,00 zł.
W przypadku spełnienia następujących warunków: dokonanie w miesiącu 10 przelewów drogą elektroniczną - opłata miesięczna za prowadzenie rachunku wynosi 9 zł. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku wynosi 17 zł. Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z Taryfą.
2)

4)

Rachunek przeznaczony dla klientów spełniających następujące warunki: przeznaczony dla klientów instytucjonalnych posiadających rachunek bieżący w BS nie krócej niż 12 miesięcy; wpływy roczne na rachunku w
wysokości min. 150,000 zł. Wszelkie opłaty i prowizje z tytułu prowadzenia rachunku pobierane są w formie ryczałtu miesięcznego, zgodnie z odrębną umową z Klientem
5)

Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS

* Limit pojedynczej transakcji Express Elixir wynosi 50.000,00 zł

** Za każdy poprzedni rok podwyższa się opłatę odpowiednio o połowę stawki podstawowej.

Rozdział 3.Usługi bankowości elektronicznej
Wyszczególnienie czynności
1.
1)
2)
3)
2.
3.
4.
1)
2)
3)
5.
1)
2)
6.
7.
1)
2)
8.
1)
2)
3)
9.
10.

Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:
kanału WWW*
Serwisu SMS
Informacji o saldzie
Opłata za wygenerowanie nowego hasła do kanału WWW
Opłata za wydanie środków identyfikacji elektronicznej do kanału WWW:
Opłata za wydanie czytnika
wydanie pierwszego czytnika
wydanie kolejnego czytnika
wydanie czytnika w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta
Informacja o stanie środków na rachunku poprzez kanał SMS:
po każdej zmianie salda
po zmianie salda - na koniec dnia roboczego
Przedłużenie ważności certyfikatu dla karty mikroprocesorowej
Opłata za wydanie karty mikroprocesorowej:
wydanie pierwszej karty mikroprocesorowej
wydanie kolejnej karty mikroprocesorowej
Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta:
drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru
za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju
za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru
Za zmianę limitów operacji internetowych
Potwierdzenie w formie papierowej transakcji dokonanej poprzez kanał WWW

11. Za nie zwrócenie czytnika w terminie 7 dni po upływie terminu wypowiedzenia umowy
12. Za nie zwrócenie karty mikroprocesorowej w terminie 7 dni po upływie terminu
wypowiedzenia umowy

Tryb pobierania
opłaty

Stawka obowiązujaca
Rachunek Biznesowy

Rachunek Mobilny

Biznes Premium

Wiele za niewiele

4,90 zł **
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
bez opłat

4,90 zł **
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
bez opłat

bez opłat
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
bez opłat

4,90 zł **
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
bez opłat

90,00 zł
90,00 zł
100,00 zł

90,00 zł
90,00 zł
100,00 zł

90,00 zł
90,00 zł
100,00 zł

90,00 zł
90,00 zł
100,00 zł

0,22 zł
bez opłat
15,00 zł

0,22 zł
bez opłat
15,00 zł

0,22 zł
bez opłat
15,00 zł

0,22 zł
bez opłat
15,00 zł

100,00 zł
100,00 zł

100,00 zł
100,00 zł

100,00 zł
100,00 zł

100,00 zł
100,00 zł

7,00 zł
25,00 zł
50,00 zł
20,00 zł

7,00 zł
25,00 zł
50,00 zł
20,00 zł

7,00 zł
25,00 zł
50,00 zł
20,00 zł

7,00 zł
25,00 zł
50,00 zł
20,00 zł

miesięcznie
jednorazowo
jednorazowo
za każdą usługę
każdorazowo
jednorazowo

za każdy SMS

raz na dwa lata
za każdą kartę

za każdą przesyłkę

za każdą zmianę
za każdy dokument

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

-

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

-

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

* Opłata naliczana za każdy nr modulo klienta udostępniony w kanale www
** W ramach ceny Bank oferuje:
- hasła SMS do bezpiecznego potwierdzania transakcji na rachunkach,
- pakiet informacyjny, np. powiadomienia o odrzuceniu przelewu,
- pakiet bezpieczeństwa, np. powiadomienia o logowaniu

Dział III. Usługi dla klientów prowadzących działalność rolniczą
Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
1)
2)
3)
2.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego:
otwarcie rachunku
prowadzenie rachunku bieżącego
prowadzenie rachunku pomocniczego
Wypłaty gotówkowe z rachunku

3.

Wpłaty gotówkowe na rachunek

4. Realizacja przelewów:
a) złożonych w formie papierowej:
- na rachunki własne prowadzone w banku BS Inowrocław

Tryb pobierania opłaty

miesięcznie, za każdy
rachunek
naliczana od
wpłacanej kwoty
naliczana od
wpłacanej kwoty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
AgroRachunek

AgroBiznes1)

AgroMobilny2)

bez opłat
12,00 zł
12,00 zł

bez opłat
7,50 zł
7,50 zł

bez opłat
9,00/17,00 zł
10,00 zł

0,25% min. 5,00 zł

0,25% min. 5,00 zł

0,25% min. 5,00 zł

0,39 % min. 10,00 zł

0,39 % min. 10,00 zł

0,39 % min. 10,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

4,80 zł

4,80 zł

4,80 zł

8,00 zł

8,00 zł

20,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,50 zł

0,99 zł

35,00 zł

35,00 zł

10 pierwszych w m-cu 0
zł kolejne 0,99 zł
35,00 zł

za każdy
przelew

=- na rachunki obce prowadzone w banku BS Inowrocław
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Inowrocław
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
- na rachunki prowadzone w banku BS Inowrocław
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Inowrocław
c) realizowanych w systemie SORBNET:
d) natychmiastowych Express Elixir:*

9,00 zł

- złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
- złożonych w formie papierowej
Potwierdzenie dokonania przelewu drogą Fax
Przelew na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny
Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe,
przelew z datą przyszłą):
1) za złożenie zlecenia stałego

5.
6.
7.

za każdy przelew
za każdy przelew

9,00 zł

9,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

6zł w tym VAT
8,00 zł

6zł w tym VAT
8,00 zł

6zł w tym VAT
8,00 zł

9,00 zł
bez opłat

9,00 zł
bez opłat

9,00 zł
bez opłat

2,00 zł
5,00 zł

2,00 zł
5,00 zł

2,00 zł
5,00 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
0,99 zł

bez opłat
0,99 zł

6,00 zł
bez opłat

6,00 zł
bez opłat

6,00 zł
bez opłat

6,00 zł
bez opłat

6,00 zł
bez opłat

6,00 zł
bez opłat

6,50 zł
5,50 zł

6,50 zł
5,50 zł

6,50 zł
5,50 zł

6,50 zł

6,50 zł

6,50 zł

6,50 zł
50,00 zł
15,00 zł

6,50 zł
50,00 zł
15,00 zł

6,50 zł
50,00 zł
15,00 zł

za każdą dyspozycję

2)

3)

4)

5)

8.

9.
10.

a) w postaci papierowej
b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w banku BS Inowrocław
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Inowrocław
realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w banku BS Inowrocław
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Inowrocław
modyfikacja zlecenia stałego (kwoty, terminu, danych odbiorcy):
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
odwołanie zlecenia stałego:
a) złożone w formie papierowej
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
Polecenie zapłaty:
a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela
b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na
korzystanie z polecenia zapłaty3)
d) cofnięcie zrealizowanego polecenia zapłaty na wniosek kllienta
Zmiana karty wzorów podpisów
Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego

za każdy
przelew
za każdy
przelew
za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdą książeczkę

75,00 zł

75,00 zł

75,00 zł

za każdą dyspozycję

2,50 zł
5,00 zł + koszt przesyłki

2,50 zł
5,00 zł + koszt przesyłki

2,50 zł
5,00 zł + koszt przesyłki

bez opłat
10,00 zł

bez opłat
10,00 zł

bez opłat
10,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł

50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł

50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

25,00 zł
40,00 zł

25,00 zł
40,00 zł

25,00 zł
40,00 zł

za każdą dyspozycję

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

za każdą dyspozycję,
naliczana od kwoty
dyspozycji

2%

2%

2%

18. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda

za każdy monit

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

19. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku
Za zmianę pakietu na wniosek klienta (w przypadku wyboru pakietu z niższą opłatą za
20.
prowadznie rachunku)
21. Zmiana warunków umowy rachunku na wniosek klienta
22. Usługa płatności masowych

miesięcznie

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każdą zmianę

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

11. Książeczka czekowa do realizacji czeków gotówkowych i rozrachunkowych
1) za wydanie 1 czeku
12. Wysłanie na życzenie klienta listem poleconym książeczki czekowej
13. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej niezależnie od formy sporządzenia i sposobu dostarczenia
a) pierwszy w miesiącu kalendarzowym
b) kolejny w miesiącu kalendarzowym
poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres e-mail klienta
Sporządzenie i wydanie informacji/pisma (opłata pobierana z VAT)
o stanie środków na rachunku bankowym
o obrotach na rachunku bankowym
potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego
o korzystaniu lub niekorzystaniu z kredytów
sporządzenie i wydanie opinii bankowej
wydanie na życzenie klienta informacji o jego sytuacji ekonomicznej
Sporządzenie kopii dokumentów bankowych (opłata pobierana z VAT)**:
historii rachunku lub wyciągu bankowego:
a) z bieżącego roku kalendarzowego
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji
b) klient nie określi daty dokonania operacji
16. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu
2)
14.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
15.
1)

17. Otwarcie akredytywy krajowej

1)

opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych

za każdy wyciąg

za każdą informację

za każdy
dokument

za każdą zmianę

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

jednorazowo

indywidualnie ustalana z
klientem

indywidualnie ustalana z
klientem

indywidualnie ustalana z
klientem

indywidualnie ustalana z
klientem
40,00 zł

indywidualnie ustalana z
klientem
40,00 zł

indywidualnie ustalana z
klientem
40,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny
23. Inkaso dokumnetowe i inkaso weksli
24. Potwierdzenie autentyczności podpisów klienta zgodnie z kartą wzorów podpisów
25. Za potwierdzenie ustanowienia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem celem
zabezpieczenia wierzytelności innego podmiotu niż Bank
26. Korzystanie ze skrytek na wyciągi

za każde inkaso
za każde
potwierdzenie
za każde
potwierdzenie

1)

Warunek przystąpienia: przeznaczony dla klientów rolników do 30 roku życia. Po ukończeniu 30 roku życia klient zobowiązany jest do zmiany pakietu - w przypadku braku decyzji klienta, rachunek zostaje przekształcony w
"AgroRachunek" z pierwszym dniem kolejnego miesiąca, po ukończeniu 30 roku życia.
2)

W przypadku spełnienia następujących warunków: dokonanie w miesiącu 10 przelewów drogą elektroniczną - opłata miesięczna za prowadzenie rachunku wynosi 9 zł. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku wynosi 17 zł.
3)
Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS
* Limit pojedynczej transakcji Express Elixir wynosi 50.000,00 zł

** Za każdy poprzedni rok podwyższa się opłatę odpowiednio o połowę stawki podstawowej.

Rozdział 2. Usługi bankowości elektronicznej
Wyszczególnienie czynności
1.
1)
2)
3)
2.
3.
4.
1)
2)
5.
1)
2)
3)
6.
7.

Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:
kanału WWW*
Serwisu SMS
Informacji o saldzie
Opłata za wygenerowanie nowego hasła do kanału WWW
Opłata za wydanie środków identyfikacji elektronicznej do kanału WWW
Informacja o stanie środków na rachunku poprzez kanał SMS:
po każdej zmianie salda
po zmianie salda - na koniec dnia roboczego
Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta:
drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru
za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju
za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru
Za zmianę limitów operacji internetowych
Potwierdzenie w formie papierowej transakcji dokonanej poprzez kanał WWW

Tryb pobierania
opłaty
miesięcznie

Stawka obowiązujaca
Agrorachunek

Agrobiznes

Agromobilny

4,90 zł **
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
bez opłat

4,90 zł **
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
bez opłat

4,90 zł **
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
bez opłat

0,22 zł
bez opłat

0,22 zł
bez opłat

0,22 zł
bez opłat

za każdą zmianę

7,00 zł
25,00 zł
50,00 zł
20,00 zł

7,00 zł
25,00 zł
50,00 zł
20,00 zł

7,00 zł
25,00 zł
50,00 zł
20,00 zł

za każdy dokument

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

jednorazowo
jednorazowo
za każdą usługę
każdorazowo
za każdy SMS

za każdą przesyłkę

* Opłata naliczana za każdy nr modulo klienta udostępniony w kanale www
** W ramach ceny Bank oferuje:
-hasła SMS do bezpiecznego potwierdzania transakcji na rachunkach,
-pakiet informacyjny, np. powiadomienia o odrzuceniu przelewu,
-pakiet bezpieczeństwa, np. powiadomienia o logowaniu
Dział IV. Karty płatnicze dla klientów instytucjonalnych
Rozdział 1. Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie:
1) Rachunek Biznesowy
a) pierwszej
b) kolejnej
2) Rachunek Mobilny
a) pierwszej
b) kolejnej
3) Biznes Premium
a) pierwszej
b) kolejnej
4) Agrorachunek
a) pierwszej
b) kolejnej
5) Agrobiznes
a) pierwszej
b) kolejnej
6) Agromobilny
a) pierwszej
b) kolejnej
7) AgroPremium
a) pierwszej
b) kolejnej
2. Za ekspresowe wydanie karty
3.
Wydanie duplikatu karty/karty z PIN
4. Za ekspresowe wydanie duplikatu karty / duplikatu karty z PIN
5.
6.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
7.
8.
1)
2)
4)
5)
6)
7)
8)
9.

Wydanie karty w miejsce zastrzeżonej
Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie:
Rachunek Biznesowy
Rachunek Mobilny
Wiele za niewiele
Biznes Premium
Agrorachunek
Agrobiznes
Agromobilny
Zastrzeżenie karty
Utrzymanie karty w systemie
Rachunek Biznesowy
Rachunek Mobilny
Wiele za niewiele
Biznes Premium
Agrorachunek
Agrobiznes
Agromobilny

3)

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

10. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB1)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 21)
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
11. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
12. Wydanie nowego numeru PIN
Wydanie nowego numeru PIN w trybie ekspresowym za pośrednictwem operatora
13.
opcztowego
14. Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
15. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
16. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
17. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
18. Za zestawienie transakcji - na życzenie posiadacza karty - za okres przez niego wskazany
19. Transakcje bezgotówkowe
20. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
21. Za wysłanie karty lub numeru PIN przesyłką kurierską
4)

4,00 zł dotyczy użytkowania kolejnej karty wydanej do rachunku

Tryb pobierania opłaty

Visa Business

MasterCard Business

MasterCard do Wiele za
niewiele

bez opłat
20,00 zł

bez opłat
20,00 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
20,00 zł

bez opłat
20,00 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
20,00 zł

bez opłat
20,00 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
20,00 zł

bez opłat
20,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

bez opłat
20,00 zł

bez opłat
20,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

bez opłat
20,00 zł

bez opłat
20,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

bez opłat
20,00 zł
80,00 zł
40,00 zł

bez opłat
20,00 zł
80,00 zł
40,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy
80,00 zł
40,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

12,00 zł/20,00 zł
12,00 zł/20,00 zł
nie dotyczy
bez opłat
12,00 zł/20,00 zł
12,00 zł/20,00 zł
12,00 zł/20,00 zł
bez opłat

12,00 zł/20,00 zł
12,00 zł/20,00 zł
nie dotyczy
bez opłat
12,00 zł/20,00 zł
12,00 zł/20,00 zł
12,00 zł/20,00 zł
bez opłat

nie dotyczy
nie dotyczy
bez opłat
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
bez opłat

4,00 zł
4,00 zł
nie dotyczy
bez opłat
4,00 zł
4,00 zł
4,00 zł
15,00 zł

4,00 zł
4,00 zł
nie dotyczy
bez opłat
4,00 zł
4,00 zł
4,00 zł
15,00 zł

bez opłat/4,00 zł4)
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
15,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł

3% min. 5,00 zł
3% min. 5,00 zł

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

za każdą kartę

za każdą kartę
za każdą kartę/kartę z
PIN
za każdą kartę/kartę z
PIN
za każdą kartę
za każdą kartę

miesięcznie

od każdej zmiany
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

naliczana od
wypłacanej kwoty

nie dotyczy
nie dotyczy

4% min. 10,00 zł

4% min. 10,00 zł

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

za każdy numer PIN
za każdy numer PIN

10,00 zł
80,00 zł

10,00 zł
80,00 zł

10,00 zł
80,00 zł

5,00 zł
10,00 zł

5,00 zł
10,00 zł

5,00 zł
7,00 zł

1,50 zł
3,00 zł
5,00 zł
6,00 zł
20,00 zł

1,50 zł
3,00 zł
5,00 zł
6,00 zł
20,00 zł

1,50 zł
3,00 zł
5,00 zł
6,00 zł
20,00 zł

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

miesięcznie
za każde zestawienie
za każde zestawienie
-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia
operacji

3%

bez opłat

bez opłat

za każdą przesyłkę

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

Karty charge
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard Business

1.
a)
b)
2.
1)
2)
3)

Wydanie i wznowienie karty:
pierwszej
kolejnej
Wydanie:
duplikatu karty/duplikatu karty z PIN
nowej karty w miejsce utraconej
nowej karty w miejsce zastrzeżonej
Uwaga: w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjowania opłaty

za każdą kartę

3.
4.
1)
2)
5.

Wydanie nowej karty w związku ze zmianą nazwiska lub nazwy firmy
Wydanie karty w trybie ekspresowym:
karty pierwszej
karty kolejnej
Wydanie duplikatu karty/duplikatu karty z PIN w trybie ekspresowym

za każdą kartę
za każdą kartę

6.
7.
8.

Zastrzeżenie karty
Utrzymanie karty w systemie
Zmiana limitów dziennych operacji bezgotówkowych i/lub wypłat gotówki na wniosek
Klienta
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG)
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
Wydanie kolejnego numeru PIN
w trybie ekspresowym
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta w formie papierowej
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Za zestawienie transakcji - na życzenie klienta - za okres przez niego wskazany

9.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
10.
1)
11.
1)
2)
12.
13.
14.

80,00 zł
70,00 zł
za każdą kartę
80,00 zł
80,00 zł
80,00 zł

za każdą kartę/kartę z
PIN
-

naliczana od
wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

za każdy numer PIN

miesięcznie
za każde zestawienie
za każde zestawienie

18. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia

naliczana w dniu
rozliczenia, pobierana
po wpływie środków
na rachunek
za każdy
monit/wezwanie

20. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

za każdą kartę

21. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

za każdą kartę

23. Za wysłanie karty lub numeru PIN przesyłką kurierską

15,00 zł

2%
3%
3%
3%
3%

2,00%
min. 5,00 zł
min. 5,00 zł
min. 5,00 zł
min. 5,00 zł
min. 5,00 zł
10,00 zł
40,00 zł

za każdą zmianę

po upływie terminu
miesięcznie, naliczana
od kwoty transakcji
wykonanych w
poprzednim cyklu
rozliczeniowym

22. Przekroczenie limitu transakcyjnego

bez opłat
bez opłat

za każdą zmianę

15. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z Banku
16. Transakcje bezgotówkowe
17.
Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki:
1) w kraju
2) za granicą

19. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach
określonych w umowie o kartę

60,00 zł
120,00 zł
100,00 zł
120,00 zł

naliczana od kwoty
przekroczenia
za każdą przesyłkę

5,00 zł
10,00 zł
3,00 zł
6,00 zł
20,00 zł
50,00 zł
bez opłat

1%
1%

50,00 zł

10,00 zł
równowartość w złotych
150 USD2) plus koszty
operacyjne MasterCard
równowartość w złotych
95 USD2) plus koszty
operacyjne MasterCard
5%
30,00 zł

