
                                         ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 61/2022 

Zarządu BS z dnia 11 maja 2022 r.

obowiązuje od 1 sierpnia 2022 roku, za wyjątkiem: Rozdziału 7 Kredyty i pożyczki, Kredyt gotówkowy pkt 1 - obowiązuje od 

16 maja 2022 r., Rozdziału 9 Operacje walutowe przeprowadzane w walucie Euro, Usd i Gbp - obowiązuje od 13 czerwca 

2022 r., Rozdziału 5 Instrumenty płatnicze, Karty mobilne - obowiązuje od 29 czerwca 2022 r. 
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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.

z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, oraz w miesiącu 

zakończenia.

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.

Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

Kwoty pobieranych opłat i prowizji oblicza się do dwóch miejsc po przecinku.

Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.

Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.

ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca za dany miesiąc - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków i użytkowanie kart

Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są: 

w innych terminach wskazanych w taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Inowrocławiu.

cyklicznie,

niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:

Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.

Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo 

bezgotówkowej.

zlecenie stałe – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku 

płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

§ 2

polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami 

płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę;

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;

W umowie strony mogą inaczej określić zasady lub stawki pobieranych opłat.

Przez określenia użyte w niniejszej taryfie należy rozumieć:

kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”;

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;

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);

Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart 

płatniczych.

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.

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i 

opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej dla klientów indywidualnych", zwaną dalej taryfą.

obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej 

transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika;

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; 

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;

polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;

powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;

prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie 

środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;

SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) – zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,

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,

Opłaty roczne pobrane z góry od klientów są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od 

pobrania opłaty lub usługa została wycofana z oferty Banku. 

w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty – w przypadku pozostałych opłat, 

Wprowadzenie Taryfy nie powoduje zmianywysokości stawek obowiązujących za wybrane czynności bankowe na podstawie indywidualnych ustaleń z 

Klientem.

Bank może odmówić wykonania czynności zleconej przez Posiadacza rachunku w przypadku braku środków na zapłatę prowizji lub opłaty za tę czynność.

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 odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu.

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.

W przypadku braku na rachunku środków na pokrycie prowizji i opłat pobieranych cyklicznie, Bank pobierze je z pierwszych wpływów na rachunek.

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 przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne.

W przypadku akredytywy dokumentowej mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej na dzień złożenia zlecenia.

W przypadku inkasa oraz akredytywy dokumentowejmają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej na dzień złożenia zlecenia.

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.

Zarząd BS może podjąć decyzję o zastosowaniu opłat i prowizji na odmiennych warunkach.

Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie 

Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu.

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 transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów 

naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne.

wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy 

zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi;

wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w 

placówce dostawcy;

wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w 

placówce dostawcy;

indywidualne dane uwierzytelniające – zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu uniemożliwia dostęp do systemu osobom 

nieuprawnionym, w szczególności , hasło SMS, telekod, karta chipowa, PIN do karty chipowej;

wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego 

konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;

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;

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;
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Dział II. Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie 

JUNIOR
1) STANDARD

Podstawowy 

rachunek płatniczy

PROSTY 

RACHUNEK
Konto TAK!

3)
Konto na 

luzie 
6)

Konto 

mobilne 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego
miesięcznie bez opłat 5,99 zł bez opłat 0 zł/9,90 zł

2) 1,00 zł bez opłat 0 zł/10 zł 
7)

2. Wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunek w 

placówce BS Inowrocław bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w 

placówce BS Inowrocław
- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4. Polecenie przelewu wewnętrznego
za każdy 

przelew
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

5. Polecenie przelewu: za każdy

a) złożone w formie papierowej: przelew

- na rachunki prowadzone w banku BS Inowrocław bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS 

Inowrocław
bez opłat 8,00 zł

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 

8,00 zł
5)

8,00 zł 8,00 zł bez opłat 15,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem usługi bankowości 

elektronicznej:

- na rachunki prowadzone w banku BS Inowrocław bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS 

Inowrocław
bez opłat 0,99 zł

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 

0,70 zł
5)

2 pierwsze w m-

cu 0 zł, kolejne 

0,55 zł

0,50 zł bez opłat bez opłat

c) realizowanych w systemie SORBNET 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł

d) natychmiastowych Express Elixir:

- złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów 

dostępu
9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł

- złożonych w formie papierowej 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

6. Potwierdzenie dokonania przelewu drogą Fax
10,00 zł w tym VAT

10,00 zł w 

tym VAT
10,00 zł w tym VAT

10,00 zł w tym 

VAT
10,00 zł w tym VAT

10,00 zł w tym 

VAT

10,00 zł w tym 

VAT

7. Zlecenia stałe

1) za złożenie zlecenia stałego: za każdą

a) w postaci papierowej dyspozycję 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł

b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) realizacja przelewu: za każdy

a) na rachunki prowadzone w BS Inowrocław przelew bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS 

Inowrocław
3,50 zł 3,50 zł

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 

3,50 zł
5)

3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS 

Inowrocław, za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej

bez opłat 0,99 zł

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 

0,70 zł
5)

0 zł/0,55 zł 0,50 zł bez opłat bez opłat

3)

modyfikacja kwoty lub terminu zlecenia stałego:
za każdą

a) złożona w formie papierowej dyspozycję 6,00 zł 6,00 zł bez opłat 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

b) złożona za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4) odwołanie zlecenia stałego: za każdą

a) złożone w formie papierowej dyspozycję 6,00 zł 6,00 zł bez opłat 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

b) złożone za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

8. Polecenie zapłaty: za każdą

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty dyspozycję 6,50 zł 6,50 zł bez opłat 6,50 zł 6,50 zł 6,50 zł 6,50 zł

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 5,50 zł 5,50 zł bez opłat 5,50 zł 5,50 zł 5,50 zł 5,50 zł

3)

odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia 

zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z 

polecenia zapłaty
4) 6,50 zł 6,50 zł bez opłat 6,50 zł 6,50 zł 6,50 zł 6,50 zł

9.

Wprowadzenie dokumentu pełnomocnictwa do 

systemu (opłata nie jest pobierana, jeśli klient 

ustanawia pełnomocnika przy zawarciu umowy 

ramowej

za każdą 

dyspozycję
nie dotyczy 10,00 zł bez opłat 10,00 zł 10,00 zł bez opłat bez opłat

10. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej niezależnie od formy sporządzenia i 

sposobu dostarczenia

a) pierwszy w miesiącu kalendarzowym bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) kolejny w miesiącu kalendarzowym 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres e-mail 

klienta
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

11.
Sporządzenie kopii wyciągu

za każdy 

wyciąg
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

12. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego 

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

13.
Za udzielenie,zmianę, odwołanie dyspozycji 

(oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

za każde 

udzielenie,odw

ołanie albo 

zmianę

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

14.
Za usługę udzielenia na hasło telefonicznej informacji 

o wysokości salda na rachunku
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

15. Za książeczkę do realizacji czeków gotówkowych 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł

a) za wydanie 1 czeku 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł

16
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i 

odwrotnie 

za każdą 

dyspozycję
30,00 zł 30,00 zł bez opłat 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

17. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
za każde 

zestawienie
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

18. Powiadamianie SMS (Serwis SMS)
1)  za uruchomienie usługi jednorazowo bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat bez opłat
2)  informowanie o stanie środków na rachunku:

a) po każdej zmianie salda bez opłat 0,22 zł 0,22 zł 0,22 zł 0,22 zł bez opłat bez opłat

b) po zmianie salda - na koniec dnia roboczego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
19. Informacja o saldzie jednorazowo bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat bez opłat

STAWKA 

OBOWIĄZUJĄCA

Sąsiedzka oferta

1.
Prowadzenie rachunku płatniczego - 0,00 zł

2. Wpłata gotówki dokonywana na rachunek w placówce 

BS Inowrocław
- bez opłat

3. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce 

BS Inowrocław
- bez opłat

4. Polecenie przelewu wewnętrznego
za każdy 

przelew
bez opłat

5. Polecenie przelewu: 

1) złożone w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w banku BS Inowrocław bez opłat

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS 

Inowrocław
0,00 zł

na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS 

Inowrocław  realizowanych w systemie Express Elixir
15,00 zł

na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS 

Inowrocław  realizowanych w systemie SORBNET
35,00 zł

2) złożone za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej

- na rachunki prowadzone w banku BS Inowrocław bez opłat

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS 

Inowrocław
0,00 zł

na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS 

Inowrocław  realizowanych w systemie Express Elixir
9,00 zł

na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS 

Inowrocław  realizowanych w systemie SORBNET
35,00 zł

5
)Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się również przelewy krajowe w walucie obcej; przelewy typu SORBNET i Express Elixir nie są uwzględniane w liczniku 

6)
 opłata obowiązuje od momentu udostępnienia produktu dla klienta. Rachunek przeznaczony jest dla klientów indywidualnych od 18 do 26 roku życia; po ukończeniu 26 roku życia klient zobowiązany jest 

do zmiany pakietu - w przypadku braku decyzji klienta, rachunek zostaje przekształcony w rachunek "Standard" z pierwszym dniem kolejnego miesiąca, po ukończeniu 26 roku życia.

7)
 opłata obowiązuje od momentu udostępnienia produktu dla klienta. W przypadku dokonania w miesiącu kalendarzowym transakcji kartowych bezgotówkowych na łączną sumę minimum 500 zł opłata za 

prowadzenie rachunku wynosi 0 zł. W przypadku nie spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, opłata wynosi 10 zł. 

1)
Opłata obowiązuje od momentu udostępnienia produktu dla klienta. Rachunek przeznaczony jest dla klientów indywidualnych do 30 roku życia; po ukończeniu 30 roku życia klient zobowiązany jest do 

zmiany pakietu - w przypadku braku decyzji klienta, rachunek zostaje przekształcony w rachunek "Standard" z pierwszym dniem kolejnego miesiąca, po ukończeniu 30 roku życia (zapis dotyczy umów 

rachunków zawartych do dnia 31.07.2022 r.). Dla umów rachunków zawartych od 01.08.2022 r. włącznie, rachunek przeznaczony jest dla klientów indywidualnych od 13 do 18 roku życia; po ukończeniu 18 

roku życia rachunek zostaje przekształcony w rachunek "Konto na luzie" z pierwszym dniem kolejnego miesiąca po ukończeniu 18 roku życia.

2
 Opłata obowiązuje od momentu udostępnienia produktu dla klienta. W przypadku spełnienia następujących warunków: posiadanie karty płatniczej debetowej, korzystanie z usługi Internet Banking (w tym 

dokonanie 5 przelewów drogą elektroniczną w miesiącu) - opłata miesięczna za prowadzenie rachunku wynosi 0 zł. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków opłata miesięczna za prowadzenie 

rachunku wynosi 9,90 zł. 

3
Opłata obowiązuje od momentu udostępnienia produktu dla klienta.Produkt przeznaczony wyłącznie dla nowych klientów (nowy klient rozumiany jako osoba fizyczna, która niezawarła dotąd żadnej umowy 

z Bankiem Spółdzielczym w Inowrocławiu); posiadanie dedykowanej karty zbliżeniowej MasterCard.

za każdy 

przelew

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb 

pobierania 

opłaty

4)
Opłata za auktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS Inowrocław

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP)

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb 

pobierania 

opłaty

za każdy SMS

za każdy 

wyciąg

 5



Rachunek oszczędnościowy

Rachunek oszczędnościowy z 

wkładami płatnymi na każde 

żądanie

KZP, RR, SKO*

1. Prowadzenie rachunku płatniczego
miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunek w placówce 

BS Inowrocław
bez opłat bez opłat bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce 

BS Inowrocław -
jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym 

bez opłat, każda kolejna 13,00
bez opłat bez opłat

4. Polecenie przelewu: 

a) złożone w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w banku BS Inowrocław
jeden przelew w miesiącu kalendarzowym 

bez opłat, każdy kolejny 13,00
bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Inowrocław
jeden przelew w miesiącu kalendarzowym 

bez opłat, każdy kolejny 13,00
8,00 zł 8,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem usługi bankowości 

elektronicznej:

- na rachunki prowadzone w banku BS Inowrocław jeden przelew w miesiącu kalendarzowym 

bez opłat, każdy kolejny 13,00 bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Inowrocław
jeden przelew w miesiącu kalendarzowym 

bez opłat, każdy kolejny 13,00
0,99 zł 1,50 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł

d) natychmiastowych Express Elixir:

- złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł

- złożonych w formie papierowej 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

5. Potwierdzenie dokonania przelewu drogą Fax 10,00 zł w tym VAT 10,00 zł w tym VAT 10,00 zł w tym VAT

6. Zlecenia stałe

1) za złożenie zlecenia stałego:

a) w postaci papierowej 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł

b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat

2) realizacja przelewu:

a) na rachunki prowadzone w BS Inowrocław bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Inowrocław
jeden przelew w miesiącu kalendarzowym 

bez opłat, każdy kolejny 13,00
3,50 zł 3,50 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Inowrocław, 

za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej jeden przelew w miesiącu kalendarzowym 

bez opłat, każdy kolejny 13,00
0,99 zł 1,50 zł

3) modyfikacja kwoty lub terminu zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
bez opłat bez opłat bez opłat

4) odwołanie zlecenia stałego:

a) złożone w formie papierowej 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
bez opłat bez opłat bez opłat

7. Wprowadzenie dokumentu pełnomocnictwa do systemu 

(opłata nie jest pobierana, jeśli klient ustanawia 

pełnomocnika przy zawarciu umowy ramowej
za każdą 

dyspozycję
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej niezależnie od formy sporządzenia i sposobu 

dostarczenia

a) pierwszy w miesiącu kalendarzowym bez opłat bez opłat bez opłat

b) kolejny w miesiącu kalendarzowym 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres e-mail 

klienta
bez opłat bez opłat bez opłat

9. Sporządzenie kopii wyciągu za każdy wyciąg 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

10. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i 

odwrotnie

za każdą 

dyspozycję
30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

11. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego 

spadkobiercy
30,00 zł 30,00 zł nie dotyczy

12. Za udzielenie,zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) 

posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 

wypadek śmierci

za każde 

udzielenie,odwołani

e albo zmianę

30,00 zł 30,00 zł nie dotyczy

13. Powiadamianie SMS (Serwis SMS)

1) za uruchomienie usługi jednorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

2) informowanie o stanie środków na rachunku za każdy SMS

a) po każdej zmianie salda 0,22 zł 0,22 zł 0,22 zł

b) po zmianie salda - na koniec dnia roboczego bez opłat bez opłat bez opłat

14. Informacja o saldzie jednorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

* Rachunek dla Kas Zapomogowo-Pożyczkowych, Szkolnych Kas Oszczędnościowych, Rad Rodziców

za każdą 

dyspozycję

za każdy przelew

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każdy wyciąg

Rozdział 2. Obsługa rachunków oszczędnościowych,w tym z wkładami płatnymi na każde żądanie, do których wydano inny dokument potwierdzający otwarcie rachunku, Kas Zapomogowo - Pożyczkowych, 

Rad Rodziców oraz Szkolnych Kas Oszczędnościowych

za każdy przelew

za każdą 

dyspozycję

za każdą 

dyspozycję

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty



Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1.

2.

3.

4.

7.

8. Realizacja dyspozycji spadkobierców

9.

10. Ustanowienie lokaty terminowej overnight na rachunku bieżącym

JUNIOR STANDARD

Podstawowy 

rachunek 

płatniczy

r-ki 

oszczędnościowe, 

PKZP, RR, SKO

Prosty rachunek Konto TAK!
Konto na 

luzie

Konto 

mobilne

1.
Usługa bankowości 

elektronicznej (kanał www)
miesięcznie bez opłat 3,00 zł bez opłat 3,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2.
Za wydanie identyfikatora i 

hasła jednorazowego
jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3.

Za wygenerowanie 

nowego hasła do kanału 

WWW

jednorazowo bez opłat 10,00 zł bez opłat 10,00 zł 10,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat

4.
Za zmianę limitów operacji 

internetowych

za każdą 

zmianę
20,00 zł 20,00 zł bez opłat 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

5.

Przesłanie indywidualnych 

danych 

uwierzytelniających do 

klienta:

od każdej 

przesyłki

1)
drogą pocztową za 

potwierdzeniem odbioru

wg kosztów 

przesyłki

wg kosztów 

przesyłki
bez opłat wg kosztów przesyłki

wg kosztów 

przesyłki

wg kosztów 

przesyłki

wg kosztów 

przesyłki

wg kosztów 

przesyłki

2)
za pośrednictwem firmy 

kurierskiej w kraju
25,00 zł 25,00 zł bez opłat 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

3)
za granicę, drogą pocztową 

za potwierdzeniem odbioru
50,00 zł 50,00 zł bez opłat 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

5.

6.

**Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce BS Inowrocław

Likwidacja rachunku

Wpłaty gotówkowe na rachunek 

Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej

Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej

za każdy przelew

-

-

-

-

a) na rachunki prowadzone w bankach SGB

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Inowrocław

c) realizowanych w systemie SORBNET **

d) natychmiastowych Express Elixir**

Realizacja przelewów

25,00 zł

Wyszczególnienie 

czynności

Tryb 

pobierania 

opłaty

Stawka obowiązująca

Rozdział 4. Elektroniczne kanały dostępu

za każdą dyspozycję

Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej na rzecz innego podmiotu niż Bank

za każdą dyspozycję

od każdego spadkobiercy

Wprowadzenie dokumentu pełnomocnictwa do systemu (opłata nie jest pobierana, jeśli klient ustanawia pełnomocnika przy zawarciu umowy ramowej
za każdą dyspozycję

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY

10,00 zł

Za udzielenie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każdą dyspozycję

30,00 zł

30,00 zł

50,00 zł

10,00 zł

bez opłat

35,00 zł

15,00 zł

bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
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MasterCard / MasterCard 

"młodzieżowa"

Visa  /Visa   

"młodzieżowa"
MasterCard/Visa do Konta TAK!

MasterCard do 

Podstawowego 

rachunku 

płatniczego

1. Wydanie karty płatniczej dla:

1) posiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) współposiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3) osoby wskazanej
1) 20,00 zł 20,00 zł bez opłat 20,00 zł

2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu 

w przypadku uszkodzenia
za każdą kartę 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł bez opłat

3. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej za każdą kartę 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł bez opłat

4. Za ekspresowe wydanie karty lub numeru PIN (tj. do 3 

dni roboczych od dnia złożenia wniosku)

za każdą kartę (+ koszt 

wysyłki do klienta) 
60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł

5.

Za wysłanie karty lub numeru PIN przesyłką kurierską
za każdą przesyłkę 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł bez opłat

6.
Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, 

współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej:

1) Pakiet JUNIOR bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy

2) Pakiet STANDARD 12,00/20,00 zł
 2)

12,00/20,00 zł 
2) nie dotyczy nie dotyczy

3) Pakiet PROSTY RACHUNEK 12,00/20,00 zł 
2)

12,00/20,00 zł 
2) nie dotyczy nie dotyczy

4) Pakiet Konto TAK! nie dotyczy nie dotyczy 12,00/20,00 
2) nie dotyczy

5) Pakiet Konto na luzie 12,00/20,00 zł 
2)

12,00/20,00 zł 
2) nie dotyczy nie dotyczy

6) Pakiet Konto mobilne 12,00/20,00 zł 
2)

12,00/20,00 zł 
2) nie dotyczy nie dotyczy

7) Podstawowy rachunek płatniczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat/20,00 zł 
2)

7. Obsługa karty płatniczej :

1) Pakiet JUNIOR bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy

2) Pakiet STANDARD 2,95 zł 2,95 zł nie dotyczy nie dotyczy

3) Pakiet PROSTY RACHUNEK 2,95 zł 2,95 zł nie dotyczy nie dotyczy

4) Pakiet Konto TAK! nie dotyczy nie dotyczy

0 zł w przypadku dokonania 

minimum pięciu transakcji 

bezgotówkowtych kartą w miesiącu 

kalendarzowym, w przeciwnym 

przypadku 7 zł

nie dotyczy

5) Podstawowy rachunek płatniczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat

6) Pakiet Konto na luzie 2,95 zł 2,95 zł nie dotyczy nie dotyczy

7) Pakiet Konto mobilne 2,95 zł 2,95 zł nie dotyczy nie dotyczy

8.
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat 

gotówki na wniosek klienta
za każdą zmianę 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł bez opłat

9. Wypłata gotówki :

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

banków spółdzielczych
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) w kasach banków SGB(przy użyciu terminala POS) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1

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

pięć rozliczonych 

wypłat w miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 

3,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł bez opłat

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG)
3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł nie dotyczy

10.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG)

naliczana od wypłacanej 

kwoty
3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł bez opłat

11. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł bez opłat

12. Wydanie kolejnego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat

13. Zmiana PIN w bankomatach:

1) banków SGB 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

14. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) banków SGB 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

15. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

16. Transakcje bezgotówkowe

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG bez prowizji bez prowizji bez prowizji nie dotyczy

3)
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG)

bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji

17.
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w 

walucie innej innej niż PLN

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

bez prowizji 3%
karta Visa 3% karta Mastercard bez 

opłat
bez prowizji

1)
 Nie dotyczy kart młodzieżowych

2)
 Wznowienie karty dla osoby wskazanej wynosi 20,00 zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

-

Rozdział 5. Instrumenty płatnicze

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

miesięcznie

za każdą kartę

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym podstawowego rachunku płatniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową)

za każdą kartę

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard

1. Wydanie karty płatniczej za każdą kartę 45,00*

2. Za ekspresowe wydanie karty (tj. do 3 dni roboczych od 

dnia złożenia wniosku)

za każdą kartę 60,00 zł

3. Wydanie karty w miejsce zastrzeżonej za każdą kartę 50,00 zł

4.
Wydanie duplikatu karty/karty z PIN za każdą kartę/kartę z PIN 50,00 zł

5. Wydanie nowego numeru PIN 10,00 zł

1) w trybie ekspresowym 40,00 zł

6. Zasilenie rachunku karty - bez opłat

7. Obsługa karty debetowej (opłata miesięczna) - bez opłat

8. Zmiana PIN w bankomatach:

1) banków SGB 5,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 10,00 zł

9. Wypłata gotówki:

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

banków spółdzielczych
bez opłat

2) w kasach banków SGB(przy użyciu terminala POS) 5,00 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 5,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 3% min. 10,00 zł

5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw 

członkowskich EOG)
5,00 zł

6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG)
3% min. 10,00 zł

10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie bez opłat

11. Transakcje bezgotówkowe

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez prowizji

2)

dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG
bez prowizji

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG)

bez prowizji

12. Za wysłanie karty lub numeru PIN przesyłką kurierską za każdą przesyłkę 30,00 zł

13.
Zmiana limitów dziennych operacji bezgotówkowych 

i/lub wypłat gotówki na wniosek klienta
za każdą zmianę 15,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard/Visa MasterCard Gold

1. Wydanie  karty płatniczej:

1) głównej 55,00 zł 150,00 zł

2) dołączonej 55,00 zł 150,00 zł

2.
Obsluga karty kredytowej (opłata niepobierana w 

pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)

1) głównej 55,00 zł 150,00 zł

2) dołączonej 55,00 zł 150,00 zł

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 55,00 zł 150,00 zł

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 55,00 zł 150,00 zł

5. Wznowienie karty za każdą kartę 55,00 zł 150,00 zł

6. Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat

7. Wypłata gotówki:

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

banków spółdzielczych
3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2) (przy użyciu 

terminala POS)
3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw 

członkowskich EOG)
3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG)
3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 10,00 zł 10,00 zł

9. Wydanie kolejnego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 10,00 zł

10. Zmiana limitu kredytowego - 30,00 zł 30,00 zł

11. Minimalna kwota do zapłaty

naliczana zgodnie z 

regulaminem 

funkcjonowania kart 

kredytowych i umową

5% min. 50,00 zł 5% min. 50,00 zł

12.
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w 

walucie innej niż PLN

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

3% (dot. kart Visa) -

13. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy
równowartość 148 

EUR 
3)

14. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy
równowartość 95 

EUR
3)

15. Za wysłanie karty lub numeru PIN przesyłką kurierską za każdą przesyłkę 30,00 zł 30,00 zł

16.

Za ekspresowe wydanie karty lub numeru PIN (tj. do 3 

dni roboczych od dnia złożenia wniosku) UWAGA: do 

opłaty dolicza się opłatę, o której mowa w pkt 1

za każdą karte lub numer 

PIN
45,00 zł 45,00 zł

za każdy PIN

za każdą zmianę

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

rocznie, z góry za każdy rok 

ważności karty (pierwszej i 

wznowionych)

za każdą wypłatę, 

naliczana od wypłacanej 

kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

za każdą kartę

naliczana od wypłacanej 

kwoty

naliczana od wypłacanej 

kwoty

* Dla kart przedpłaconych wydanych po dniu 1 stycznia 2020 r. opłata pobierana jest rocznie, z góry za każdy rok ważności 

3) Określona według kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności

Karty przedpłacone

Karty kredytowe



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

Karty z funkcją zbliżeniową 

MasterCard do rachunków 

oszczędnościowych w 

EUR/USD/GBP - stawki w 

walucie rachunku

1. Obsługa karty debetowej
miesięcznie za każdą kartę 1 EUR, 1,5 USD,1 GBP

2. Wypłata gotówki:

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

banków spółdzielczych
bez opłat

2) w kasach banków SGB(przy użyciu terminala POS) 1 eur. 1 usd,1 gbp

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1,5 eur, 2 usd,1 gbp

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2(przy użyciu 

terminala POS)

3% min. odpowiednio 1,5 eur, 

2 usd,1 gbp

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG)

3% min. odpowiednio 1,5 eur, 

2 usd, 1 gbp

3.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG)

naliczana od wypłacanej 

kwoty
1,5 eur, 2 usd,1 gbp

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

0,5 eur, 0,5 usd, 0,5 gbp

5. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 1,5 eur, 2 usd,1 gbp

6. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) sieci SGB 1 eur, 1 usd, 1 gbp

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,5 eur, 2 usd,1 gbp

7. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) sieci SGB 0,25 eur, 0,3 usd, 0,2 gbp

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1 eur, 1 usd,1 gbp

8. Zestawienie transakcji płatniczych przesyłane do klienta miesięcznie

1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty 0,5 eur, 0,6 usd, 0,4 gbp

2) w formie elektronicznej bez opłat

9. Transakcja bezgotówkowa

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez prowizji

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG bez prowizji

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG)

bez prowizji

10.
Zmiana limitów dziennych operacji bezgotówkowych 

i/lub wypłat gotówki na wniosek klienta
za każdą zmianę 15,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Płatności mobilne BLIK

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł

2. Obsługa BLIK miesięcznie 0,00 zł

3. Opłata za wypłatę gotówki:

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

banków spółdzielczych
0,00 zł

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

3) w bankomatach za granicą nie dotyczy

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

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

0,00 zł

5. Krajowa transakcja płatnicza za każdą transakcję, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

bez opłat

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każdą zmianę limitu bez opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
Visa zbliżeniowa. Profil 

Ukraina

1. Obsługa karty płatniczej miesięcznie 0,00 zł

2. Wydanie karty płatniczej za każdą kartę 0,00 zł

3. Wypłata gotówki:

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

banków spółdzielczych
bez opłat

2) w kasach banków SGB(przy użyciu terminala POS) 0,00 zł

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

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu 

terminala POS)
0,00 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG)
0,00 zł

4.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG)

naliczana od wypłacanej 

kwoty
0,00 zł

5. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 
0,00 zł

6. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 0,00 zł

7. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) sieci SGB 0,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 0 ,00 zł
8. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) sieci SGB 0,00 zł

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

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 0,00 zł

10.
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN 

(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych
za każdą przesyłkę 0,00 zł

11. Transakcja bezgotówkowa

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez prowizji

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG bez prowizji

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG)

bez prowizji

12. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w 

walucie innej niż PLN

naliczana od kwoty 

transakcji
Visa 3%

13. Opłata za wydanie duplikatu karty (w przypadku 

zniszczenia/uszkodzenia karty) za każdą kartę 0,00 zł

14. Opłata za wznowienie karty za każdą kartę 0,00 zł

Instrument płatniczy BLIK

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji, 

naliczana od wypłacanej 

kwoty

za każde sprawdzenie

Karty walutowe

Oferta dla obywateli Ukrainy

za każde sprawdzenie

naliczana od wypłacanej 

kwoty

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa, Mastercard Mobile

1. Obsługa karty płatniczej miesięcznie

0 zł w przypadku dokonania 

co najmniej 5 transakcji 

bezgotówkowych kartą w 

miesiącu kalendarzowym, w 

przeciwnym wypadku - 7 zł

2. Wydanie karty płatniczej za każdą kartę 0,00 zł

3. Wypłata gotówki:

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

banków spółdzielczych
bez opłat

2) w kasach banków SGB(przy użyciu terminala POS) 5,00 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 3 % min. 5 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu 

terminala POS)
3 % min. 10 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG)
3 % min. 10 zł

4. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG)

naliczana od wypłacanej 

kwoty
3 % min. 5 zł

5. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

1,50 zł

6. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł

7. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) sieci SGB 4,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł

8. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) sieci SGB 1,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 2,50 zł

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 5,00 zł

10.
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN 

(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych
za każdą przesyłkę 45,00 zł

11. Transakcja bezgotówkowa

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez prowizji

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG bez prowizji

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG)

bez prowizji

12. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w 

walucie innej niż PLN

naliczana od kwoty 

transakcji
Visa 3%

13. Opłata za wydanie duplikatu karty (w przypadku 

zniszczenia/uszkodzenia karty) za każdą kartę 10,00 zł

14. Opłata za wznowienie karty za każdą kartę 10,00 zł

Rozdział 6. Ubezpieczenia

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:
karta kredytowa 

Mastercard Gold 
10)

karty debetowe

1,45 zł

2,55 zł

1,05 zł

2,95 zł

2,05 zł

4,75 zł

b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)

4) Pakiet Bezpieczny Podróżnik:

5) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:

a) Wariant Classic 

b) Wariant Gold

b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł)

a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł)

3) 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)

2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej - do kwoty 30.000 zł

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
bez opłat

Uwaga:  Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia: Ubezpieczenie kart dla klienta, Ubezpieczenie 

następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej

-

10)Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Mastercard PayPass Gold.

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"

Karty mobilne

naliczana od wypłacanej 

kwoty

za każde sprawdzenie

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji



Kredyt w rachunku płatniczym (odnawialny w ROR)

TRYB POBIERANIA OPŁATY

3.

4.

6.

TRYB POBIERANIA OPŁATY

1) Kredyt gotówkowy:

2.

4.

5.

Rozdział 7. Kredyty i pożyczki

1,99%

STAWKA 

5. Za zmianę warunków umowy kredytowej 
naliczana od kwoty kredytu pozostałej do 

spłaty, 
0,15 % min 30,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.
Prowizja za udzielenie kredytu w rachunku 

płatniczym 
naliczana od kwoty udzielonego kredytu 

lub od kwoty odnowienia kredytu płatna 

jednorazowo

 przed lub przy postawieniu kredytu 

do dyspozycji  kredytobiorcy

3% min 50,00 zł

Prowizja za odnowienie kredytu w rachunku 

płatniczym 
3% za każdy rok min 50,00 zł2.

Za wydanie opinii bankowej na wniosek za każdą opinię 123,00 zł w tym VAT

Prowizja za podwyższenie kredytu w 

rachunku płatniczym 

dla umów kredytowych 

zawartych od dnia 01 stycznia 2021r.  

od kwoty podwyższenia 3%

Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki 
naliczana od kwoty prolongowanej, 

płatna jednorazowo
1,00%

9.

Za wysłanie wezwania do zapłaty - w 

przypadkach określonych

 w umowie kredytu

za każde wezwanie bez opłat

10. za każdą opinię

opłata w wysokości stosowanej 

przez

 bank pobierający taką samą 

Za udzielenie informacji o kliencie dla 

innych banków 

(w stosunku do tych banków, które 

7. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej za każdy duplikat 50,00 zł w tym VAT

8.

Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż 

jedno w miesiącu) 

w przypadkach określonych w umowie 

kredytu

za każde upomnienie bez opłat

0,15% min 30,00 zł

Kredyt gotówkowy

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.

Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki 
naliczana od kwoty prolongowanej, płatna 

jednorazowo

3.

naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej 

do spłaty, 

płatna jednorazowo

2,99%

Prowizja przygotowawcza za:

6,99%

Za zmianę warunków umowy 

kredytowej/pożyczki

0,25%

STAWKA 

a) udzielenie kredytu gotowkowego dla 

klientów posiadających rachunek ror wraz z 

kartą platniczą

c) udzielenie Kredytu EKO!

naliczana od kwoty udzielonego 

kredytu/pożyczki,

płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu 

do dyspozycji kredytobiorcy

b) udzielenie kredytu gotówkowego dla 

klientów nie posiadających rachunku ror wraz z 

Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu 

dłużnika lub przystąpienie 

do długu osoby trzeciej

naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo

70,00 zł w tym VAT

6. 30,00 w tym VATZa wydanie duplikatu umowy kredytowej za każdy duplikat

0,50%

7

Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż 

jedno w miesiącu) 

w przypadkach określonych w umowie 

kredytu/pożyczki

bez opłatza każde upomnienie

8

Za wysłanie wezwania do zapłaty - w 

przypadkach 

określonych w umowie kredytu/pożyczki

bez opłat

za każdą opinię

opłata w wysokości stosowanej 

przez

 bank pobierający taką opłatę od 

za każde wezwanie

9

Za udzielenie informacji o kliencie dla 

innych banków 

(w stosunku do tych banków, które 

produkty promocyjne wprowadzane sa okresowo w oparciu o odrebne uchwały Zarządu Banku - informacje dotyczące wysokości 

prowizji znajdują się w regulaminie produktu promocyjnego

produkty promocyjne wprowadzane sa okresowo w oparciu o odrebne uchwały Zarządu Banku - informacje dotyczące wysokości 

prowizji znajdują się w regulaminie produktu promocyjnego

Za wydanie opinii bankowej na wniosek za każdą opinię



Kredyt hipoteczny / Pożyczka hipoteczna

TRYB POBIERANIA OPŁATY

4.

6.

7.

bez opłat

produkty promocyjne wprowadzane sa okresowo w oparciu o odrebne uchwały Zarządu Banku - informacje dotyczące wysokości 

prowizji znajdują się w regulaminie produktu promocyjnego

10.

Za wyslanie wezwania do zapłaty - w 

przypadkach określonych 

w umowie kredytu/pożyczki

za kazde wezwanie

11.

Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż 

jedno w miesiącu) 

w przypadkach określonych w umowie 

kredytu/pożyczki

za każde upomnienie bez opłat

Za wydanie duplikatu umowy 

kredytowej/pożyczki
za każdy duplikat

9.

8. 30,00 zł

naliczana od kwoty udzielonego 

kredytu/pożyczki płatna jednorazowo, przed lub 

przy postawieniu kredytu

 do dyspozycji kredytobiorcy

1,25%

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Prowizja za udzielenie: 

1.

1) kredytu na cele mieszkaniowe

STAWKA 

2.

naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej 

do spłaty, 

płatna jednorazowo

0,15% min 150,00 zł

3.
naliczana od kwoty prolongowanej, 

płatna jednorazowo
0,75% min 150,00 zł

Za zmianę zabezpieczenia 

Za zmianę warunków umowy 

kredytowej/pożyczki,

 z wyjątkiem prolongaty

Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki 

jednorazowo

za każdą opinię

200,00 zł

Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 200,00 zł

Za wydanie opinii bankowej na wniosek za każdą opinię

2) kredytu konsumpcyjnego 

3) kredytu konsolidacynego

4) pożyczki hipotecznej

4,00%

4,00%

4,00%

opłata w wysokości stosowanej 

przez bank pobierajacy taka 

opłatę  od Banku Spółdzielczego 

w Inowrocławiu 

Za udzielenie informacji o kliencie dla 

innych banków 

(w stosunku do tych banków, które 

pobierają takie opłaty

 od Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu

123,00 zł w tym VAT

5.
Za przejęcie długu dłużnika lub 

przystąpienie do długu 
naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo 0,5% min 200,00 zł



Rozdział 8. Pozostałe opłaty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Wpłaty gotówkowe:

1) na rachunki prowadzone w BS Inowrocław (z wyłączeniem rachunków 

prowadzonych w ramach pakietów dla osób fizycznych)
0,39 % min. 10,00 zł

2) na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Inowrocław 0,7% min. 7,95 zł

- za pomocą przelewu natychmiastowego Express Elixir 0,7% min. 20,00 zł

3) realizowanych w systemie SORBNET za każdy przelew 35,00 zł

2. Realizacja przelewów z konta "zlecenia do wypłaty" za każdy przelew 10,00 zł

3. Zamówienie gotówki - opłata nie jest pobierana w przypadku odebrania 

gotówki przez klienta 
od wartości niepodjętej 0,1 % min. 50,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1.
Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych 

skarbca nocnego

za każdy zestaw 

(portfel i klucz)
40 zł w tym VAT

2. Za każdorazowe przeliczenie wpłat gotówkowych wrzucanych do skarbca 

nocnego

naliczana od wpłacanej 

kwoty
0,3 % min. 5,00 zł

3. Za wystawienie dokumentu potwierdzającego wystąpienie różnic we 

wpłacie zamkniętej a kwotą wskazaną przez klienta
za każdy dokument 15,00 zł

4. Za wydanie bezpiecznej koperty za 1 sztukę 1 zł w tym VAT

5. Za duplikat klucza (skrytki na wyciągi, wrzutnia) za każdy klucz 25 zł w tym VAT

Inne czynności i usługi bankowe

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. 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 

Uwaga: Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków 

na zasadach wzajemności.
50 zł w tym VAT

Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. -  Prawo bankowe

2. 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 banknotów lub monet bez opłat

b) powyżej pięciu banknotów lub monet 1 % min. 5,00 zł

5. Za przyjęcie banknotów do stwierdzenia ich autentyczności wg kosztów ekspertyzy

6. Za zastrzeżenie: za każde zastrzeżenie

1)
dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty BS Inowrocław bez opłat

2) dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt 1 30, 00 zł w tym VAT

7. Za złożenie zapytania do Centralnej Informacji za każde zapytanie 35,00 zł w tym VAT

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.

8. Za udzielenie informacji na temat przetwarzanych danych osobowych: za każdą informację 

1) pierwszej bez opłat

2) kolejnej 35,00 zł w tym VAT

9. Za anulowanie przez posiadacza rachunku polecenia przelewu przed 

najbliższą sesją rozliczeniową za każdą dyspozycję 25,00 zł

10.

Za odzyskanie kwoty transakcji - środków - która została wykonana 

nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza błędnego numeru 

rachunku bankowego odbiorcy

30,00 zł za każdą dyspozycję

Wpłaty i wypłaty gotówkowe  

naliczana od wpłacanej 

kwoty

Skarbiec nocny i skrytki na wyciągi

za każde przekazanie

naliczana od 

wymienianej kwoty



Rachunki walutowe

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowadzenie rachunku płatniczego walutowego: miesięcznie 7,00 zł

2. Za wypłatę gotówkową z rachunku: za każdą wypłatę bez opłat

3. Za wpłatę gotówkową na rachunek walutowy za każdą wpłatę bez opłat

4. Wprowadzenie zmian dotyczących prowadzonego rachunku (nazwa, adres) - bez opłat

5. Wprowadzenie dokumentu pełnomocnictwa do systemu (opłata nie jest pobierana, 

jeśli klient ustanawia pełnomocnika przy zawarciu umowy ramowej)

za każde 

pełnomocnictwo
10,00 zł

6. Sporządzanie i wysłanie wyciągów bankowych:

1) w formie papierowej niezależnie od formy sporządzenia i sposobu dostarczenia

a) pierwszy w miesiącu kalendarzowym bez opłat

b) kolejny w miesiącu kalendarzowym 10,00 zł

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres e-mail klienta bez opłat

7. Za przyjęcie do rozliczenia przelewu eksportowego za każdy przelew 2,00 zł

8.
Polecenie przelewu w walucie obcej 

1
) (SWIFT pomiędzy rachunkami płatniczymi w 

kraju w walucie innej niż złoty i euro) - tryb normalny

za każdy przelew

1) 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) 

- przekazy do równowartości 5.000 euro 40,00 zł

- przekazy przekraczające równowartość 5000 euro
75,00 zł

2) 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 5.000 euro 40,00 zł

- przekazy przekraczające równowartość 5000 euro 75,00 zł

9. Polecenie przelewy w walucie EUR w kraju 1)  - tryb normalny (SWIFT) za każdy przelew
1) 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) 
- przekazy do równowartości 5.000 euro 40,00 zł

- przekazy przekraczające równowartość 5000 euro 75,00 zł

2) 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 5.000 euro 40,00 zł

- przekazy przekraczające równowartość 5000 euro 75,00 zł

10. Polecenie przelewu za granicę w walucie obcej i PLN (SWIFT) - tryb normalny za każdy przelew

1) złożonych w formie papierowej

a) przekazy do równowartości 5000 euro 40,00 zł
b) przekazy przekraczające równowartość 5000 euro 75,00 zł

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
a) przekazy do równowartości 5000 euro 40,00 zł

b) przekazy przekraczające równowartość 5000 euro 75,00 zł
11. Polecenie przelewu SEPA 

1
) - tryb normalny: za każdy przelew

1) 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) 15,00 zł

2) 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) 0,50 zł

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

13. Przelew pilny w walucie EURO do banków - uczestników systemu Target2 za każdy przelew

1) 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

2) 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

14.
Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w 

wykonywaniu przekazów (OUR)*: -
80,00 zł

15.
Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non 

STP)* - opłata pobierana w przypadku podania niepoprawnego IBAN do kraju EOG:
za każdy przekaz 40,00 zł

Skup i sprzedaż wartości dewizowych

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Skup i sprzedaż walut obcych - bez opłat

Zlecenia różne

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. 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.) * Bank informuje klienta o opłacie w 

momencie złożenia dyspozycji przez klienta

za każdą czynność
100,00 zł plus koszty banków 

pośredniczących

2. Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów 

związanych z korzystaniem z łączy telekomunikacyjnych
10,00 zł

3. Inne: kurier na życzenie klienta - zgodnie z fakturą

Rozdział 9. Operacje walutowe przeprowadzane w walucie EURO, USD i GBP  

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

1) W przypadku Postawowego Rachunku Płatniczego do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o 

których mowa w ust. 8 i 9 (dotyczy zleceń krajowych) i ust. 11 (dotyczy zleceń krajowych) oraz czynności określone w taryfie prowizji i opłat za 

czynności i usługi bankowe Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w 

tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP) w ust. 5 lit.a) tiret drugi, ust. 5 lit. b) tiret drugi.

* Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) sa klientami SGB-Banku S.A. i/lub banków 

spółdzielczych należących do grupy SGB.

za każdy wyciąg



Rozdział 10. Produkty wycofane z oferty Banku.

Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:

1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat

2) prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł/5,5 zł bez opłat 1,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:

1) dokonywane w placówce BS Inowrocław - bez opłat bez opłat bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w 

placówce BS Inowrocław
- bez opłat bez opłat bez opłat

4. Realizacja przelewów: za każdy

a) złożonych w formie papierowej: przelew

- na rachunki prowadzone w banku BS Inowrocław bez opłat bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS 

Inowrocław
2,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów 

dostępu:

- na rachunki prowadzone w banku BS Inowrocław bez opłat bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS 

Inowrocław 0,99 zł
5 pierwszych w m-cu 0 zł, 

kolejne 0,99 zł
bez opłat

c) realizowanych w systemie SORBNET 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł

d) natychmiastowych Express Elixir:

- złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów 

dostępu
9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł

- złożonych w formie papierowej 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

5. Potwierdzenie dokonania przelewu drogą Fax 10 zł w tym VAT 10 zł w tym VAT 10 zł w tym VAT

6. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie 

wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą 

przyszłą):

1) za złożenie zlecenia stałego: za każdą

a) w postaci papierowej dyspozycję 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł

b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat

2) realizacja przelewu: za każdy

a) na rachunki prowadzone w BS Inowrocław przelew bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS 

Inowrocław
3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS 

Inowrocław, za pośrednictwem elektronicznych kanałów 

dostępu

0,99 zł 0 zł/0,99 zł bez opłat

3) modyfikacja kwoty lub terminu zlecenia stałego: za każdą

a) złożona w formie papierowej dyspozycję 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów 

dostępu
bez opłat bez opłat bez opłat

4) odwołanie zlecenia stałego: za każdą

a) złożone w formie papierowej dyspozycję 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów 

dostępu
bez opłat bez opłat bez opłat

7. Polecenie zapłaty: za każdą

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty dyspozycję 6,50 zł 6,50 zł 6,50 zł

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 5,50 zł 5,50 zł 5,50 zł

3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia 

zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z 

polecenia zapłaty
3)

6,50 zł 6,50 zł 6,50 zł

8.

Wprowadzenie dokumentu pełnomocnictwa do systemu 

(opłata nie jest pobierana, jeśli klient ustanawia 

pełnomocnika przy zawarciu umowy ramowej)

za każdą 

dyspozycję
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej niezależnie od formy sporządzenia i 

sposobu dostarczenia

a) pierwszy w miesiącu kalendarzowym bez opłat bez opłat bez opłat

b) kolejny w miesiącu kalendarzowym 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres e-mail 

klienta
bez opłat bez opłat bez opłat

10. Sporządzenie kopii wyciągu za każdy wyciąg 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

11.
Za usługę udzielenia na hasło telefonicznej informacji o 

wysokości salda na rachunku
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

12. Za książeczkę do realizacji czeków gotówkowych 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł

a) za wydanie 1 czeku 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł

13.
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i 

odwrotnie 

za każdą 

dyspozycję
30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

14. Realizacja dyspozycji spadkobierców
od każdego 

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

15.

Za udzielenie, zmianę, odwołanie dyspozycji 

(oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

za każde 

odwołanie albo 

zmianę

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

16. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
za każde 

zestawienie bez opłat bez opłat bez opłat

SENIOR DUET Konto za złotówkę
1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: miesięcznie

1) kanału WWW bez opłat bez opłat bez opłat

2) Serwisu SMS jednorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

2. Za wydanie identyfikatora i hasła jednorazowego jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat

3. Za wygenerowanie nowego hasła do kanału WWW jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

4.
Informacja o stanie środków na rachunku poprzez kanał 

SMS:
za każdy SMS

1) po każdej zmianie salda 0,22 zł 0,22 zł 0,22 zł

2) po zmianie salda - na koniec dnia roboczego bez opłat bez opłat bez opłat

5. Za zmianę limitów operacji internetowych za każdą zmianę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

6.
Za potwierdzenie w formie papierowej dokonanej 

transakcji elektronicznej
za każdy przelew 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

7.
Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do 

klienta:

od każdej 

przesyłki

1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

2) za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

3) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

3)
Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS Inowrocław

Stawka obowiązująca

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty
SENIOR1)

za każdy wyciąg

DUET2) Konto za złotówkę

Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej

Wyszczególnienie czynności
Tryb pobierania 

opłaty

1)
 Opłata obowiązuje od momentu udostępnienia produktu dla Klienta. W przypadku spełnienia następujących warunków: dokonanie w miesiącu 3 przelewów 

bezgotówkowych z rachunku - opłata miesięczna za prowadzenie rachunku wynosi 0 zł. W przypdku niespełnienia powyższych warunków opłata miesięczna za 

prowadzenie rachunku wynosi 5,50 zł.
2)

 Warunkiem przystąpienia do rachunku jest posiadanie karty płatniczej debetowej przez każdego ze współposiadaczy rachunku.



Rozdział 5. Karty płatnicze

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe)

1. Wydanie karty dla: za każdą kartę

1) posiadacza rachunku bez opłat

2) współposiadacza rachunku bez opłat

3) osoby wskazanej 20,00 zł

2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu 

w przypadku uszkodzenia
za każdą kartę 40,00 zł

3. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej za każdą kartę 40,00 zł

4. Za ekspresowe wydanie karty (tj. do 3 dni roboczych od 

dnia złożenia wniosku)
za każdą kartę 

20,00 zł + VAT (24,60 

zł)

1) dla osoby wskazanej 44,60 zł

5. Za ekspresowe wydanie numeru PIN (tj. do trzech dni 

roboczych od dnia złożenia wniosku)
za każdy PIN 32,60 zł

6. Za ekspresowe wydanie duplikatu karty/dplikatu karty z 

PIN

za każdą 

kartę/kartę z PIN
64,60 zł

7.

Za wysłanie karty lub numeru PIN przesyłką kurierską

za każdą 

przesyłkę
30,00 zł

8.

Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, 

współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej:

za każdą kartę

1) Pakiet DUET nie dotyczy

2) Pakiet SENIOR nie dotyczy

3) Pakiet Konto za złotówkę 12,00/20,00 zł 
1)

9. Zastrzeżenie karty - bez opłat

10. Użytkowanie karty : miesięcznie

1) Pakiet DUET nie dotyczy

2) Pakiet Konto za złotówkę bez opłat

11.
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat 

gotówki na wniosek klienta
za każdą zmianę 15,00 zł

12. Opłata za wypłatę gotówki:

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

banków spółdzielczych
bez opłat

2) w kasach banków SGB 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) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG)
0,00 zł

13.

Transgraniczna transakcja platnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG) 

naliczana od 

wypłacanej kwoty
bez opłat

14. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia 

operacji

bez opłat

15. Wydanie nowego numeru PIN
za każdy numer 

PIN
bez opłat

16. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) banków SGB 5,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 10,00 zł

17. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
za każde 

sprawdzenie

1) banków SGB 1,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 2,50 zł

18. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 5,00 zł

19. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji

20.
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w 

walucie innej niż PLN

naliczana od 

kwoty transakcji, 

pobierana w dniu 

rozliczenia 

operacji

bez prowizji

Ubezpieczenia

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

a) śmierć Ubezpieczonego

b) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy

c) poważne zachorowanie Ubezpieczonego

dodatkowo:

a) śmierć dziecka Ubezpieczonego  w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku

b) śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku

c) utrata pracy

d) śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej 

w rolnictwie

e) śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy 

pracy rolniczej

Ubezpieczenie na życie - ŻYCIE KOMFORT - produkt w 

ofercie od 1.11.2015 r. dla umów ubezpieczeń zawartych 

do dnia 31 paździenika 2019r.

TRYB POBIERANIA OPŁATY

jednorazowo, rocznie, kwartalnie, miesięcznie

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

wartość składki ustalana jest na podstawie 

indywidualnej oceny ryzyka przez 

ubezpieczyciela

1)
 opłata dla osoby wskazanej wynosi 20,00 zł

Mastercard do Konta 

za złotówkę

8.

4,40 zł

12,00/20,00 zł 
1)

12,00/20,00 zł 
1)

nie dotyczy

bez opłat

nie dotyczy

15,00 zl

bez opłat

5,00 zł

64,60 zł

30,00 zł

20,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

20,00 zł + VAT(24,60 zł)

44,60 zł

32,60 zł

bez opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

Maestro/ Visa Electron/    Visa Electron 

"młodzieżowa"

bez opłat

10,00 zł

3% min. 5,00 zł

naliczana od 

wypłacanej kwoty

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 5,00 zł

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia 

operacji

4,50 zł

10,00 zł

5,00 zł

1,00 zł

2,50 zł

5,00 zł

3% (dot. Visa Electron)


