Bank Spółdzielczy w Sławnie
Taryfa Prowizji i Opłat

Dział IV. Pozostałe opłaty
Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe (inne niż wymienione w Dziale II i III)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Wpłaty gotówkowe :
1) na rachunki prowadzone w innych bankach
2) wpłaty na działalność pożytku publicznego

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

naliczana od wpłacanej
kwoty

0,5% min. 3,50 zł
bez prowizji

3) wpłaty w związku z zawartą za pośrednictwem Banku umową ubezpieczenia
4) realizowane w systemie SORBNET

bez prowizji
30,00 zł

realizowane za pomocą systemu BlueCash

0,5% min. 6,00 zł

5) realizowane za pomocą systemu Expres Elixir
2.

Wypłaty gotówkowe/bezgotówkowe z konta "Inne rozrachunki" :

3.

Za sporządzenie kopii dowodu wpłaty /wypłaty

0,5% min. 6,00zł
za kazda operację,
naliczana od wypłacanej
kwoty

0,5 % nie mniej niż 5,00 zł
5 zł + VAT

Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Przyjęcie depozytu do przechowania: klucze, papiery wartościowe (w tym bony oszczędnościowe, akcje i obligacje)
2. Przechowywanie depozytu
Uwaga: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu, np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, albo na zabezpieczenie
kredytu
3

Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną

4

Za zgubienie lub uszkodzenie klucza do skarbca nocnego lub do skrytki

5

Korzystanie z wrzutni nocnej (usługa oferowana klientom instytucjonalnym)

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

po wykonaniu operacji

20 zł + VAT

miesięcznie

12 zł + VAT

po wykonaniu operacji

wg ceny zakupu dokonanego przez Bank powiększona o
aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT

jednorazowo
naliczana od wpłacanej
kwoty

50 zł + VAT
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Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
1)
2)
3.
4.
5.

Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia oraz sortowania lub paczkowania
Za zastrzeżenie:
dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty Banku
dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt 1
Za wydanie innych zaświadczeń lub opinii
Za zapytanie w BIK lub KRD (nie dotyczy klientów indywidualnych)
Za sporządzenie protokołu różnic kasowych w wpłacie zamkniętej (wyjątek stanowią falsyfikaty)
Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po
6.
posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c.
7. Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym mowa w pkt. 6.

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

naliczana od wymienianej kwoty
za każde zastrzeżenie

0,5% nie mniej niż 3,50 zł

za każde zaświadczenie
za każde zapytanie
za każy protokół

bez opłat
10,00 zł
50 zł + VAT
5,00 zł
10,00 zł

za każdą zbiorczą informację

15,00 zł

za każde udzielenie informacji

7,80 zł (koszt listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru wg cennika usług
pocztowych Poczta Polska S.A.)
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Dział V. Produkty wycofane z oferty banku

Rozdział 1. Klienci indywidualni
1.Rachunki do regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych EXTRA-ZUS
2. Książeczki do rachunków a'vista
3. Książeczki jedno lub wielowkładowe wydane do rachunków lokat terminowych
4. Rachunki pakietu "Na Start"
5. Promocyjne stawki prowizji od rachunków ROR Priorytet zakładanych w okresie od 21.03.2016r do 31.07.2016r.

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe)
Stawka obowiązująca

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1. Wydanie karty:
1) posiadacza/współposiadacza rachunku
2) osoby wskazanej
Uwaga: opłaty za wydanie karty osobie wskazanej nie pobiera się od posiadaczy Pakietu VIP
2. Użytkowanie karty (opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym została wydana karta):
1) Pakiet Dla Młodych
2) Pakiet Priorytet
4) Pakiet Senior
5) Pakiet VIP
2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia
Uwaga: opłaty za wydanie karty osobie wskazanej nie pobiera się od posiadaczy Pakietu VIP
3. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
4. Opłata za wypłatę gotówki:

1)
2)
3)
4)

Tryb pobierania opłaty

za każdą kartę

0 zł przy wykonaniu operacji
bezgotówkowych w miesiącu
kalendarzowym na łączną kwotę
min. 300 zł, w przeciwnym wypadku
3 zł

za każdą kartę

nie dotyczy

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

5,00 zł

bez opłat2)
1,50 zł
1,30 zł
naliczana od wypłacanej
kwoty

5) w bankomatach za granicą
5. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
6.
7.
1)
2)
8.
1)
2)
9.
10.
11.
12.

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Transakcje bezgotówkowe

13. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej4)

14.

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN5)

bez opłat
bez opłat

miesięcznie

w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)3)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)3)

MasterCard NFC

3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

1,50 zł
6,00 zł
nie dotyczy
nie dotyczy

za każde sprawdzenie

miesięcznie
za każde zestawienie
za każdą przesyłkę
naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

bez opłat 2)
1,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
nie dotyczy
bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
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Rozdział 6. Ubezpieczenia
Tryb pobierania opłaty
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
2. Ubezpieczenie nieruchomości i nieruchomości w budowie na 12-miesięczny okres ubezpieczenia - przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do
a) z tytułu ubezpieczenia nieruchomości
b) z tytułu ubezpieczenia nieruchomości w budowie
c) ruchomości domowych, stałych elementów wyposażenia oraz odpowiedzalności cywilnej w życiu prywatnym na 12-miesięczny okres ubezpieczenia:
- WARIANT I
ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę 10.000 zł, ubezpieczenie ruchomości domowych i
- WARIANT II
ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę 20.000 zł, ubezpieczenie ruchomości domowych i
- WARIANT III
ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę 60.000 zł, ubezpieczenie ruchomości domowych i
3. Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku ROR - przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do 31.03.2015 r.
Bezpieczny Rachunek - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu udzielonego w rachunku ROR na wypadek zajścia
wypadku ubezpieczeniowego w postaci:
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
- poważnego zachorowania Ubezpieczonego
- utraty pracy przez Ubezpieczonego
Uwaga: ubezpieczonym może być posiadacz lub współposiadacz rachunku ROR

Tryb pobierania opłaty
rocznie

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
0,06% sumy ubezpieczenia
0,09% sumy ubezpieczenia
50,00 zł
100,00 zł
250,00 zł
WARIANT OCHRONY

rocznie, naliczana od sumy
ubezpieczenia (aktualizacja sumy
ubezpieczenia na pierwszy dzień
każdego rocznego okresu
kredytowania)

WSKAŹNIK

GRKB
0,71%
GRKB + GRKB-TCN
1,08%
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR
2,76%
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ
1,58%
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR
3,26%
GRKB: śmierć Ubezpieczonego
GRKB-TCN: trwała i całkowita niezdolność
Ubezpieczonego do pracy
GRKB-POZ: poważne zachorowanie Ubezpieczonego
GRKB-UPR: utrata pracy przez Ubezpieczonego

4. Pozostałe ubezpieczenia na życie - przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do 31.03.2015 r.
1) Bezpieczny Kredyt - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialaności 50.000 zł na wypadek
zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci:
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
- poważnego zachorowania Ubezpieczonego
- utraty pracy przez Ubezpieczonego

2) Bezpieczny Kredyt Plus - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności wynoszącą 500.000 zł i dolną granicą odpowiedzialności
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
3) Bezpieczna Spłata - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialaności 50.000 zł na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
5. Ubezpieczenia ASSISTANCE:
1) Dom Assistance - dla kredytobiorcy kredytu mieszkaniowego z zastrzeżeniem, że przedmiot kredytowania jest gotowy do zamieszkania
2) Pomoc medyczna na terenie RP - dla posiadaczy Pakietu SGB Priorytet
3) PAKIET I: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP, Koszty leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej (bez
a) dla Pakietu Dla Młodych, Pakietu Priorytet, Pakietu Senior, Pakietu Sko i PKZP
b) dla Pakietu VIP
4) PAKIET II: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dla

WARIANT OCHRONY

WSKAŹNIK

GRKB
0,059%
jednorazowo * liczba miesięcy
GRKB + GRKB-TCN
0,088%
ubezpieczenia, naliczana od sumy GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR
0,178%
ubezpieczenia
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ
0,128%
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR
0,218%
GRKB
0,88%
rocznie, naliczana od sumy
ubezpieczenia (aktualizacja sumy GRKB + GRKB-TCN
1,35%
ubezpieczenia na pierwszy dzień GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR
3,45%
każdego rocznego okresu
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ
1,97%
kredytowania)
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR
4,07%
miesięcznie/rocznie, naliczana od
WSKAŹNIK
RODZAJ SKŁADKI
sumy ubezpieczenia (aktualizacja
sumy ubezpieczenia na pierwszy
miesięczna
0,038%
dzień każdego rocznego okresu
roczna
0,456%
kredytowania)
WSKAŹNIK
jednorazowo * liczba miesięcy
RODZAJ SKŁADKI
ubezpieczenia, naliczana od sumy
jednorazowa x liczba miesięcy
0,187%
ubezpieczenia
ubezpieczenia
bez opłat na okres 2 lat
bez opłat
miesięcznie/rocznie
miesięcznie/rocznie

miesięczna 0,97 zł/roczna 11,11 zł
bez opłat
miesięczna 0,77 zł/roczna 8,71 zł
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Rozdział 2. Klienci instytucjonalni
Rozdział 6. Ubezpieczenia
2.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku bieżącym - przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do
31.03.2015 r.
Bezpieczny Rachunek - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu udzielonego w rachunku bieżącym na wypadek zajścia wypadku
ubezpieczeniowego w postaci:
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
- poważnego zachorowania Ubezpieczonego
- utraty pracy przez Ubezpieczonego
Uwaga: Ubezpieczonym może być posiadacz lub współposiadacz rachunku bieżącego

Ubezpieczenie do kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych - ubezpieczenie pomostowe spłaty rat kredytów udzielanych
podmiotom prowadzącym działalność rolniczą
Ubezpieczenia do kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych - przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do
31.03.2015 r.
1) Bezpieczny Kredyt - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności
50.000 zł na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci:
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
- poważnego zachorowania Ubezpieczonego
- utraty pracy przez Ubezpieczonego

3.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty
rocznie, naliczana od sumy
ubezpieczenia
(aktualizacja sumy
ubezpieczenia na pierwszy
dzień każdego rocznego
okresu kredytowania)

od 1 do 12 miesięcy

WARIANT OCHRONY

- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
3) Bezpieczna Spłata - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności 50.000 zł na wypadek zajścia
wypadku ubezpieczeniowego w postaci:
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
Uwaga: Ubezpieczonym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą lub w formie spółki cywilnej
4) Pakiet Agro:
a) AGRO-CASCO
b) od ognia i innych zdarzeń losowych
c) od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
d) ochrona prawna
5) Pakiet Agro Premium:
a) AGRO-CASCO
b) od ognia i innych zdarzeń losowych
c) od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
d) ochrona prawna
6) ubezpieczenie budynków, budowli i innych środków trwałych oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania nieruchomości PROFIT
CESJA:
a) biurowe (w tym: służby zdrowia, szkolne i kultury itp.), handlowe, handlowo-usługowe (w tym: hotelowe, restauracyjne, sakralne itp.)
b) przemysłowe, produkcyjne
c) składowo-magazynowe, inne gospodarcze
d) wielomieszkaniowe
e) ochrona prawna - wariant podstawowy - suma ubezpieczenia do:
- 50.000 zł
- 100.000 zł
- 200.000 zł
f) ochrona prawna - wariant rozszerzony - suma ubezpieczenia do:

WARIANT OCHRONY

0,059%
0,088%
0,178%
0,128%
0,218%
0,88%
1,35%
3,45%
1,97%
4,07%

GRKB
GRKB + GRKB-TCN
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR
GRKB
GRKB + GRKB-TCN
rocznie, naliczana od sumy
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR
ubezpieczenia (aktualizacja
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ
sumy ubezpieczenia na
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR
pierwszy dzień każdego
GRKB - śmierć Ubezpieczonego
rocznego okresu
GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy
kredytowania)
GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego
GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego
miesięcznie/rocznie,
naliczana od sumy
RODZAJ SKŁADKI
ubezpieczenia (aktualizacja
sumy ubezpieczenia na
miesięczna
pierwszy dzień każdego
roczna
rocznego okresu

jednorazowo x liczba
miesięcy ubezpieczenia,
naliczana od sumy
ubezpieczenia

WSKAŻNIK

0,038%
0,456%

RODZAJ SKŁADKI

WSKAŻNIK

jednorazowa x liczba miesięcy ubezpieczenia

0,187%

rocznie
0,50% sumy ubezpieczenia
0,12% sumy ubezpieczenia
20,00 zł
50,00 zł
rocznie
0,70% sumy ubezpieczenia
0,17% sumy ubezpieczenia
30,00 zł
50,00 zł

rocznie, naliczana od sumy
ubezpieczenia

WARIANT BASIC

WARIANT STANDARD

WARIANT PREMIUM

0,11%

0,24%

0,57%

0,13%
0,16%
0,035%

0,22%
0,27%
0,16%

0,43%
0,53%
0,55%

rocznie
75,00 zł
110,00 zł
160,00 zł
rocznie
98,00 zł

- 100.000 zł
- 200.000 zł

143,00 zł

2) PAKIET II: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP - dostępny dla posiadaczy
rachunków rozliczeniowych

WSKAŻNIK

jednorazowo x liczba
miesięcy ubezpieczenia,
naliczana od sumy
ubezpieczenia

- 50.000 zł

5. Ubezpieczenia ASSISTANCE:
1) PAKIET I: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP, Koszty leczenia i assistance
podczas podróży zagranicznej (bez rozszerzenia o sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku) - dostępny dla posiadaczy rachunków
rozliczeniowych

0,71%
1,08%
2,76%
1,58%
3,26%

0,072% podstawy naliczenia składki, za każdy rozpoczęty miesiąc okresu ubezpieczenia

4.

2) Bezpieczny Kredyt Plus - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności wynoszącą 500.000 zł i dolną
granicą odpowiedzialności wynoszącą 50.000 zł, na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci:

WSKAŻNIK

GRKB
GRKB + GRKB-TCN
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR
GRKB - śmierć Ubezpieczonego
GRKB-TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy
GRKB-POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego
GRKB-UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego

208,00 zł
miesięcznie/rocznie
miesięczna 0,97 zł/roczna 11,11 zł
miesięcznie/rocznie

miesięczna 0,77 zł/roczna 8,71 zł

