
Jakość   Klient   Rynek

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH  
ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU

DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH1

[obowiązuje od 01.12.2021roku]
[WYCIĄG]

DZIAŁ IV – CZYNNOŚCI DEWIZOWE

TYTUŁ PROWIZJI / OPŁATY STAWKA PLN TRYB POBIERANIA

1 2 3 4

1. Przelew przychodzący z zagranicy lub z innych banków w kraju 20,00 od przelewu

2. Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty 100,00 od czynności

3. POLECENIE PRZELEWU:
3.1. w walucie obcej (SWIFT) pomiędzy rachunkami płatniczym w kraju w walucie innej niż PLN i EUR – tryb normalny:

3.1.1. złożonych w formie papierowej
a) do równowartości 5.000 EUR 60,00 od przelewu

b) przekraczające równowartość 5.000 EUR 100,00 od przelewu

3.1.2. złożonych za pośrednictwem 
           eBankNet

a) do równowartości 5.000 EUR 60,00 od przelewu

b) przekraczające równowartość 5.000 EUR 100,00 od przelewu

3.2. w walucie EUR w kraju (SWIFT) – tryb normalny: 

3.2.1. złożonych w formie papierowej
a) do równowartości 5.000 EUR 60,00 od przelewu

b) przekraczające równowartość 5.000 EUR 100,00 od przelewu

3.2.2. złożonych za pośrednictwem 
           eBankNet

a) do równowartości 5.000 EUR 60,00 od przelewu

b) przekraczające równowartość 5.000 EUR 100,00 od przelewu

3.3. w walucie obcej i PLN (SWIFT) – tryb normalny:

3.3.1. złożonych w formie papierowej
a) do równowartości 5.000 EUR 60,00 od przelewu

b) przekraczające równowartość 5.000 EUR 100,00 od przelewu

3.3.2. złożonych za pośrednictwem 
           eBankNet

a) do równowartości 5.000 EUR 60,00 od przelewu

b) przekraczające równowartość 5.000 EUR 100,00 od przelewu

3.4. SEPA – tryb normalny:
Uwaga! przelewy realizowane do Wielkiej Brytanii w ramach SEPA obciążone są opłatami według SWIFT 

3.4.1. złożonych w formie papierowej
a) na rachunki w Banku i banków
     zrzeszenia SGB 

00,00 od przelewu

b) na rachunki w innych bankach 15,00 od przelewu

3.4.2. złożonych za pośrednictwem 
           eBankNet

a) na rachunki w Banku i banków
     zrzeszenia SGB

0,00 od przelewu

b) na rachunki w innych bankach 15,00 od przelewu

3.5. określonego w pkt. 3.1 do pkt. 3.4 – tryb pilny 150,00 jako opłata dodatkowa naliczana do opłat 
określonych w pkt. 3.1 do pkt 3.4

Uwaga! Polecenie przelewu może być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez Bank wolnych środków na rachunkach NOSTRO
3.6. w walucie EUR do uczestników systemu Target2 – tryb pilny 
3.6.1. złożonych w formie papierowej a) na rachunki w Banku i banków 00,00 od przelewu
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     zrzeszenia SGB 
b) na rachunki w innych bankach 150,00 od przelewu

3.6.2. złożonych za pośrednictwem 
           eBankNet

a) na rachunki w Banku i banków
     zrzeszenia SGB

0,00 od przelewu

b) na rachunki w innych bankach 150,00 od przelewu

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

120,00 od przelewu

5. Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (NONSTP) –
pobierana w przypadku podania nieprawidłowego IBAN do krajów EOG

100,00 od przelewu

6. Opłata  za  przygotowanie  awizowanej  wypłaty  gotówkowej  –  pobierana  w  przypadku
nieodebrania gotówki powyżej równowartości 5.000 EUR

0,30% od kwoty

7. Czynności niestandardowe, zwrot zleceń reklamowanych (odwołanie polecenia przelewu,
wyjaśnienia niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym,
poszukiwanie  płatności,  wyjaśnianie  kosztów,  zmiany  szczegółów  płatności,  zmiany
danych nadawcy, odbiorcy płatności lub innych danych zlecenia, itp.)

200,00
+ koszty banków pośredniczących

od czynności

8. Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez Bank kosztów związanych z
korzystaniem z łączy telekomunikacyjnych 

10,00 od usługi

9. Inne (np. kurier na życzenie klienta) zgodnie z fakturą od usługi

DZIAŁ V – INNE CZYNNOŚCI

TYTUŁ PROWIZJI / OPŁATY STAWKA PLN TRYB POBIERANIA

1 2 3 4

1. Za dzierżawę portfela i kluczy do wrzutni skarbca nocnego 30,00 + VAT miesięcznie
od każdego portfela

2. Za  zamianę  krajowych  znaków  pieniężnych  jednego  nominału  na  inne  nominały  dla
podmiotów nie posiadających rachunków bieżących w Banku

0,50% nie mniej niż 20,00 od każdej czynności

3. Za zamianę waluty na złote polskie 0,50% nie mniej niż 20,00 od każdej czynności

4. Za zamianę złotych polskich na walutę 0,50% nie mniej niż 20,00 od każdej czynności

5. Za wynajem skrytek lub kaset bankowych:
5.1. na 1 miesiąc 30,00 za okres wynajmu

5.2. na 12 miesięcy 150,00 za okres wynajmu

6. Za  potwierdzenie  zgodności  podpisów  posiadacza  rachunku  i  ustanowionych
pełnomocników, pozostających w aktach Banku

50,00 od każdej czynności

7. Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgnięcia do materiałów zarchiwizowanych
7.1. do 3 miesięcy 20,00 za jeden dokument

7.2. powyżej 3 miesięcy 30,00 za jeden dokument

8. Za inkaso czeku w PLN:
8.1. dla Klientów posiadających rachunek w Banku 0,25% nie mniej niż 100,00 od wartości czeku

8.2. dla pozostałych Klientów 0,25% nie mniej niż 150,00 od wartości czeku
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9. Za reklamacje wynikające z błędów dotyczących przelewów po stronie klienta:
9.1. na zlecenie Klienta w sprawie przelewu zagranicznego 70,00 + koszt banku

pośredniczącego
od każdej transakcji

9.2. za anulowanie polecenia wypłaty (przekazu) zagranicznego lub do innych banków w
kraju

50,00 + koszt banku
pośredniczącego

od każdej transakcji

10. Za dokonanie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów w systemie Dokumenty Zastrzeżone
10.1.na wniosek Klienta Banku 50,00 za każdy dokument

10.2.na wniosek osoby nie będącej Klientem Banku 80,00 + VAT za każdy dokument

11. Za usługę poszukiwania rachunków przez Centralną Informację 30,00 za każdy rachunek

12. Za  informację  zbiorczą  z  Centralnej  Informacji  udostępnioną  osobie  fizycznej  będącej
posiadaczem rachunku lub osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu
rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 KC

30,00 za każdy rachunek

13. Za przesłanie informacji zbiorczej do Klienta 10,00 za przesyłkę

14. Za wycofanie wykonanego przelewu z rozliczeń elektronicznych w systemie Banku 30,00 za każde zlecenie

15. Za realizację na wniosek klienta zapytania o zwrot kwoty wykonanego przelewu w systemie Ognivo
15.1. do kwoty 1.000 zł 50,00 od każdej transakcji

15.2. powyżej kwoty 1.000 zł 100,00 od każdej transakcji

16. Za  dokonanie  wypłaty  kwoty  z  konta  2910 dla  Klienta  nie  posiadającego  rachunku  w
Banku lub przeksięgowania na inny rachunek Klienta
Uwaga! dotyczy przeksięgowań/wypłat powyżej kwoty 20,00 zł; nie dotyczy kwot przekazywanych na spłatę rat
kredytów/pożyczek w Banku oraz transakcji typu Forex.

0,5% nie mniej niż 10,00 od każdej transakcji 

17. Za  wykonanie  innych  czynności  bankowych  na  wniosek  Klienta  (nie  wymienionych  
w tabeli)

100,00 za każdą czynność

DZIAŁ II – KARTY WYDAWANE DO RACHUNKÓW WALUTOWYCH

LP TYTUŁ PROWIZJI / OPŁATY STAWKA W WALUCIE TRYB POBIERANIA
EUR USD GBP

Mastercard zbliżeniowa Mastercard zbliżeniowa Mastercard zbliżeniowa
1 2 3 4

1. WYDANIE KARTY PŁATNICZEJ 0,00 0,00 0,00 ---
2. OBSŁUGA KARTY PŁATNICZEJ 1,20 1,50 1,20 miesięcznie

3. WYPŁATA GOTÓWKI:
3.1. w bankomatach Banku, grupy SGB i BPS bez    opłat bez    opłat bez    opłat za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia

operacji, naliczana od wypłaconej kwoty
3.2. w kasach Banku, grupy SGB (przy użyciu terminala
POS) – pod warunkiem że placówka udostępnia usługę
wypłat w POS

1,00 1,00 1,00 za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia
operacji, naliczana od wypłaconej kwoty

3.3. w bankomatach innych niż wskazane w pkt. 3.1. 1,50 2,00 1,00 za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia
operacji, naliczana od wypłaconej kwoty
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3.4. w kasach innych banków niż wskazane w pkt 3.2.
(przy  użyciu  terminala  POS)  –  pod  warunkiem  że
placówka udostępnia usługę wypłat w POS

3,00% min.
odpowiednio 

1,50

3,00% min.
odpowiednio 

2,00

3,00% min.
odpowiednio 

1,00

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

3.5.  w  bankomatach  za  granicą  (poza  terytorium
państw członkowskich EOG)

3,00% min.
odpowiednio 

1,50

3,00% min.
odpowiednio 

2,00

3,00% min.
odpowiednio 

1,00

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

4. Transgraniczna  transakcja  płatnicza  przy  użyciu  karty
debetowej do płatności gotówkowych ( na terytorium
innego państwa członkowskiego EOG)

1,50 2,00 1,00 za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia
operacji, naliczana od wypłaconej kwoty

5. Wypłata gotówki w ramach usługi Cash back 0,50 0,50 0,50 za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia
operacji, naliczana od wypłaconej kwoty

6. Wydanie nowego numeru PIN 1,50 2,00 1,00 za każdy numer PIN

7. Zmiana PIN w bankomatach
7.1. Banku i grupy SGB 1,00 1,00 1,00 za każdą zmianę

7.2. innych niż wskazane w pkt 7.1 1,50 2,00 1,00 za każdą zmianę

8. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
8.1. Banku i grupy SGB 0,25 0,30 0,20 za każde sprawdzenie

8.2. innych niż wskazane w pkt 8.1. 1,00 1,00 1,00 za każde sprawdzenie

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych:
9.1. w formie papierowej za pośrednictwem poczty 0,50 0,60 0,40 miesięcznie

9.2. w formie elektronicznej bez    opłat bez    opłat bez    opłat ---

10. Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej
niż waluta rachunku

5,00% 5,00% 5,00% naliczana od kwoty transakcji, pobierana 
w dniu rozliczenia operacji

11. Wydanie  duplikatu  karty  (w  przypadku  zniszczenia/
uszkodzenia karty)

11,00 12,00 10,00 za każdą kartę

12. Wznowienie karty 11,00 12,00 10,00 za każdą kartę

13. Odblokowanie usługi 3D Secure 2,00 2,00 2,00 za każdą czynność

14. Zmiana limitów kartowych
14.1. w placówce Banku 3,00 3,00 3,00 od czynności

14.2 samodzielnie w aplikacji mobilnej 0,00 0,00 0,00 od czynności

15. Ekspresowe  przesłanie  karty  lub  numeru  PIN
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

15,00 15,00 15,00 za każdą przesyłkę

16. Transakcje bezgotówkowe bez    prowizji bez    prowizji bez    prowizji ---

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Opłaty i prowizje podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku; dotyczy to również kwot opłat i prowizji pobieranych w złotych polskich od operacji dokonywanych w obrocie walutowym; kwoty

mniejsze niż 0,5 grosza w obrocie dewizowym pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.
2. Opłaty i prowizje pobierane są w dniu złożenia zalecenia lub wykonania operacji, chyba że z postanowień Taryfy lub odpowiedniego Regulaminu wnika inaczej.
3. Opłaty i prowizje za  czynności o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku, mogą być pobierane okresowo, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
4. Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca czynności, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej.
5. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności, za wyjątkiem odstąpienia od umowy kredytu

na podstawie właściwych przepisów prawa.
6. 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
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w dniu rozliczenia należnych opłat i prowizji.
7. Od każdej transakcji pobierane są w przypadku ich wystąpienia, rzeczywiste koszty banków zagranicznych i/lub banków pośredniczących oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne; Opłaty i prowizje 

niezapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu 3 miesięcy od daty wystawienia wezwania do zapłaty, obciążają klienta.
8. Za czynności nietypowe i nie przewidziane w Taryfie, Prezes Zarządu może ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów z uwzględnieniem opłat i prowizji minimalnych.
9. Zarząd Banku może wprowadzić promocję, wyrazić zgodę na obniżenie lub odstąpienie od pobierania prowizji lub opłaty.

10. W przypadku kredytów i  pożyczek udzielonych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i  instytucjami (np. Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredyty konsorcjalne, programy i projekty pomocowe, itp.),
obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku, opłaty i prowizje określone w Taryfie.

11. Opłaty  i  prowizje  zawarte  w  Taryfie  nie  dotyczą  rachunków  otwartych  i  prowadzonych  na  podstawie  przetargów  i  ofert  indywidualnych  oraz  kredytów  udzielonych  na  podstawie  przetargów  i  ofert
indywidualnych.

12. Określone w Taryfie opłaty i prowizje mogą ulec zmianie (obniżeniu lub podwyższeniu) na zasadach określonych w umowie lub właściwym dla danego produktu regulaminie.
13. Jeżeli wprowadzane zmiany opłat lub prowizji obejmują czynności, które są lub mogą być wykonywane w związku z umową zawartą z Bankiem, Bank informuje klienta o zakresie wprowadzanych zmian. Sposób

przekazywania informacji o zmianach określa umowa zawarta z Bankiem lub regulamin właściwy dla danego produktu.
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