
Bank Spółdzielczy w Sławnie

Taryfa Prowizji i Opłat

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych

 Moja Firma  Biznes Plus Non profit Agro Wspólnoty

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, 

rachunku pomocniczego):

1) otwarcie rachunku -

2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego (bieżącego) 20,00 zł 30,00 zł bez opłat 10,00 zł 10,00 zł

3) prowadzenie rachunku rozliczeniowego (pomocniczego) 15,00 zł 15,00 zł bez opłat bez opłat 5,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

dokonywane w placówce Banku. 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł bez opłat 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku :

dokonywane w placówce Banku. 0,2% min. 5 zł 0,2% min. 5 zł bez opłat 0,2% min. 5 zł 0,2% min. 5 zł

4. Realizacja przelewów - obowiązuje do 14 grudnia 2019r.:

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

a) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w banku                                                                          

(nie dotyczy przelewów związanych ze spłatą kredytów oraz lokowaniem 

środków na rachunkach  lokatach terminowych w ramach rachunków tego 

samego posiadacza)

- na rachunki prowadzone w  innych bankach,

ELIXIR

BlueCash

Expres Elixir

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w banku

- na rachunki prowadzone w innych bankach ,

ELIXIR

BlueCash

Expres Elixir

c) realizowanych w systemie Home Banking nie dotyczy 1,50 zł nie dotyczy nie dotyczy 1,50 zł

d) realizowanych w systemie SORBNET
1)

2)
w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET 

1)
)

4. Realizacja przelewów - obowiązuje od 15 grudnia 2019r.:

1) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w banku                                                                          

(nie dotyczy przelewów związanych ze spłatą kredytów oraz lokowaniem - na rachunki prowadzone w  innych bankach,

a) ELIXIR

b) BlueCash

c) Expres Elixir

d) SORBNET

2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w banku

- na rachunki prowadzone w innych bankach

a) ELIXIR

b) BlueCash

c) Expres Elixir

                d) SORBNET

6,00 zł

2,00 zł

za każdy przelew 30,00 ZŁ

30,00 zł

6,00 zł

1,00 zł

bez opłat

8,00 zł

6,00 zł

1,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

naliczana od 

wpłacanej kwoty

za każdy przelew

naliczana od 

wypłacanej kwoty

8,00 zł

2,00 zł

bez opłat

bez opłat

miesięcznie, za 

każdy rachunek 

(opłata pobierana 

za każdy pełny 

miesiąc trwania 

umowy)

Załacznik nr 3 do Uchwały nr 147/2019 Zarządu 

Banku Spółdzielczego w Sławnie z dnia 11.10.2019r. 

(po IV zmianie Uchwały nr 131/2018 z dnia 

24.07.2018r.)

10,00 zł

30,00 zł

6,00 zł
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5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta 

(zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą):

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w banku                                                                                

(nie dotyczy przelewów związanych ze spłatą kredytów oraz lokowaniem 

środków na rachunkach  lokatach terminowych w ramach rachunków tego 

samego posiadacza)

b) na rachunki prowadzone w innych bankach

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

a) na rachunki prowadzone w banku

b) na rachunki prowadzone w innych bankach

3)

modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

4) odwołanie zlecenia stałego:

a) złożone w formie papierowej

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

6. Polecenie zapłaty:

a) złożenie polecenia zapłaty

b) realizacja polecenia zapłatyc) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja 

treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
2)

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
za każdą 

dyspozycję

8. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego 
za każdą 

dyspozycję

9. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za sztukę

10. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów 
za każdą 

dyspozycję
11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej 

rachunek

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora 

pocztowego

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

12. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek 

klienta1) z bieżącego roku kalendarzowego 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 30,00 zł 25,00 zł

2) z lat poprzednich
25,00 zł + po 12,50 zł za 

każdy poprzedni rok

25,00 zł + po 12,50 zł za 

każdy poprzedni rok

25,00 zł + po 12,50 zł za 

każdy poprzedni rok

30,00 zł + po 15,00 zł za 

każdy poprzedni rok

25,00 zł + po 12,50 zł za 

każdy poprzedni rok

13. Wydanie zaświadczenia (opinie itp.)

a) o posiadanym rachunku i wysokości salda

b) inne niż powyżej

14. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego

b) z lat poprzednich

c) odpisu każdego załącznika do wyciągu

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji

b) klient nie określi daty dokonania operacji

3) umowy rachunku

za każde 

zestawienie

za każdy 

dokument

za każde 

zaświadczenie 

(opinie)

15 zł + VAT = 18,45 zł

5,00 zł

15,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok

1,00 zł

15,00 zł

5,00 zł

3,00 zł

20 zł + VAT = 24,60 zł

25 zł + VAT = 30,75 zł

bez opłat

15,00 zł

6,00 zł

3,00 zł + koszt przesyłki listu zwykłego zgodnie z cennikiem operatora pocztowego 

bez opłat

30,00 zł

za każdy przelew

za każdą 

dyspozycję

za każdą 

dyspozycję

za każdy wyciąg

20,00 zł

60 zł + VAT = 73,80 zł

40 zł + VAT = 49,20 zł

1,00 zł

bez opłat

3,00 zł

bez opłat

6,00 zł

bez opłat

1,00 zł

6,00 zł
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15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 

dokumentu (prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika)
za każdą 

przekazaną kwotę

16.
Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej 

awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku):

1) w przypadku podjęcia gotówki

2) w przypadku niepodjęcia gotówki

17. Internet Banking (IB)

1) uruchomienie usługi jednorazowo

2) abonament miesięczny miesięcznie

3) potwierdzenie  przez Bank na wniosek klienta dokonania transakcji wykonanej przez 

IB
każdorazowo

4) odblokowanie dostępu do IB każdorazowo

5) Instalacja systemu IB dla Firm przez pracownika Banku każdorazowo

jednorazowo 

miesięcznie

      - wydanie kolejnego e-tokena  w miejsce utraconego lub uszkodzonego               ( 

w tym wznowienie)
jednorazowo

      - zastrzeżenie / odblokowanie e-tokena jednorazowo

8) Przekazywanie haseł SMS-em za każdy SMS

18.
Opłata za  dojazd interwencyjny  do klienta oraz usługę  Informatyka Banku w 

przypadku awarii dostępu do HB lub IB z winy klienta na jego wniosek

19. SMS Banking

1) pakiet informacyjny                                                                             

2) zapytanie o saldo 0,45 zł

3) pakiet bezpieczeństwa  

20. Modyfikacja usługi SMS-Banking za każdą zmianę

21.
Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego 

salda debetowego  lub innych należności wobec banku na rachunku
za każdy monit

22. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie

23. Za administrowanie czekami rozrachunkowymi przyjętymi do inkasa za każdy czek

24.
Za dokonanie blokady na rachunku bankowym z tytułu kredytu , gwarancji lub 

innego zabezpieczenia na wniosek klienta 
za każdą blokadę

25.

Działania Banku  podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej 

nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru 

rachunku bankowego odbiorcy

za każdą 

dyspozycję

26. Usługa płatności masowych

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

27. Zmiana karty wzorów podpisów za każdą zmianę

28. Blokada na rachunku z tytułu realizacji polecenia przelewu za granicę za każdą blokadę

29. Opłata za kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu
za każdy 

dokument
1)

Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku 
2)

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

Opłata uzależniona od innych warunków określonych w umowie.
4)

 nie pobiera się opłaty za pierwszą kopie
5)

 usługa wycofywana z oferty banku

20,00 zł
 4)

0,30% 0,30% nie dotyczy nie dotyczy

10,00 zł

50,00 zł

20,00 zł

10,00 zł

50,00 zł

      - wydanie e-tokena

5,00 + VAT = 6,15 zł

0,00 zł

0,00 zł

6,00 zł

wg ceny nabycia

6) Opłata za użytkowanie e-tokena

70 zł + VAT = 86,10 zł

0,00 zł

20,00 zł

100,00 zł

5,00 zł

15,00 zł

10,00 zł

0,45 zł

bez opłat

50,00 zł

każdorazowo 100 zł + VAT = 123,00 zł

10,00 zł

0,10%

bez opłat

za każdego     

SMS-a

od każdej 

wpłacanej kwoty
0,30%

jednorazowo

naliczana od kwoty 

do wypłaty

30,00 zł

opłata za wpłatę na rachunek wirtualny2)



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

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:

1) otwarcie rachunku

2) prowadzenie rachunku 

2.

3.
Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT na 

wniosek klienta

1) z bieżącego roku kalendarzowego

2) z lat poprzednich

4. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego

b) z lat poprzednich

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji

b) klient nie określi daty dokonania operacji

5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: za każdy wyciąg

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA dla wszystkich pakietów

- bez opłat

bez opłat

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
za każde 

zaświadczenie
30 zł + VAT = 36,90

za każde 

zestawienie
25,00 zł

25,00 zł + po 12,50 zł za każdy poprzedni rok

bez opłat

za każdy 

dokument

15,00 zł

15,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok

15,00 zł

25,00 zł
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku: 

lokaty terminowej - bez opłat

2. Prowadzenie rachunku:

lokaty terminowej - bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat

5. Realizacja przelewów - obowiązuje do 14 grudnia 2019r.:

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł

a) na rachunki prowadzone w banku bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 

ELIXIR 6,00 zł

BlueCash 8,00 zł

Expres Elixir 8,00 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET
1) 30,00 zł

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET 
1)

10,00 zł

5. Realizacja przelewów - obowiązuje od 15 grudnia 2019r.:

1) na rachunki prowadzone w banku bez opłat

2) na rachunki prowadzone w innych bankach 

a) ELIXIR 6,00 zł

b) BlueCash 8,00 zł

c) Expres Elixir 8,00 zł

                d) SORBNET 30,00 zł

6. Wydanie zaświadczenia :

o posiadanym rachunku i wysokości salda 40 zł + VAT = 49,20 zł

7. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (prowizję pobiera się z rachunku bankowego 

dłużnika)
za każdą przekazaną kwotę 30,00 zł

8. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej za każdą dyspozycję 10,00 zł

9. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku: za każde zestawienie

lokaty terminowej 25,00 zł

1)
Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku

Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych 

Rachunki lokat terminowych

za każde zaświadczenie

za każdy przelew

za każdy przelew



Rozdział 3. Instrumenty płatnicze

Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)

karta bez funkcji 

zbliżeniowej

Visa Business Electron
Visa Business Electron 

payWave
MasterCard Business

1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: na 48 miesięcy na 48 miesięcy na 48 miesięcy

1) Moja Firma:

2) Biznes Plus:

3) Wspólnota:

4) Agro:

5) Non-profit:

2 Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: na 48 miesięcy na 48 miesięcy na 48 miesięcy

1) Moja Firma 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

2) Biznes Plus 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

3) Wspólnota 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

4) Agro 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

5) Non-profit 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

3 Zastrzeżenie karty -

4 Obsługa karty:

1) Moja Firma

2) Biznes Plus

4) Wspólnota 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

5) Agro

6) Non-profit 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

5 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany

6 Opłata za wypłatę gotówki - obowiązuje do 14 grudnia 2019r.:

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

2) w kasach banków SGB
8) 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 3,50 zł 3 % min.  3,50 zł 3% min. 3,50 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
8) 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł

6 Opłata za wypłatę gotówki - obowiązuje od 15 grudnia 2019r.:

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

2) w kasach banków SGB
8) 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 3,50 zł 3 % min.  3,50 zł 3% min. 3,50 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
8) 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł

7.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG) - obowiązuje od 15 grudnia 2019r.
naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł

8 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

9 Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

10 Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN

11 Zmiana PIN w bankomatach:

1) banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1

12 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) banków SGB

2) innych, niż wskazane w pkt 1

13 Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie

14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie

15 Transakcje bezgotówkowe -

16 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej
naliczana od kwoty transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
3% 3% bez opłat

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

naliczana od wypłacanej kwoty

2,00 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym na łaczną kwotę ponad 500zł, w przeciwnym wypadku 4,00 zł

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

3,00 zł

5,00 zł

karty z funkcją zbliżeniową

za każdą kartę

za każdą kartę 

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

2,00 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym na łaczną kwotę ponad 500zł, w przeciwnym wypadku 4,00 zł

1,50 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

miesięcznie (opłata pobierana trzeciego 

roboczego dnia miesiąca za poprzedni 

miesiąc)

bez opłat

bez opłat

1,00 zł

bez opłat

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

6,00 zł

7,00 zł

1,50 zł



Karty przedpłacone

1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę

2. Zmiana PIN w bankomatach:

1) banków SGB

2) innych, niż wskazane w pkt 1

3. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN

4 Opłata za wypłatę gotówki - obowiązuje do 14 grudnia 2019r.:

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

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

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

5) w bankomatach za granicą

4. Opłata za wypłatę gotówki - obowiązuje od 15 grudnia 2019r.:

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

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

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

5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich (EOG)

6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)

Karty kredytowe

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

MasterCard

1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej) za każdą kartę 75,00 zł

2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)
rocznie, z góry za każdy rok ważności karty 

(pierwszej i wznowionych)
75,00 zł

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

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 35,00 zł

5. Wznowienie karty - bez opłat

6. Zastrzeżenie karty - bez opłat

7. Opłata za wypłatę gotówki - obowiązuje do 14 grudnia 2019r.:

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 4% min. 10,00 zł

2) w kasach banków SGB
8) 4% min. 10,00 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4% min. 10,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
8) 4% min. 10,00 zł

5) w bankomatach za granicą 4% min. 10,00 zł

7. Opłata za wypłatę gotówki - obowiązuje od 15 grudnia 2019r.:

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 4% min. 10,00 zł

2) w kasach banków SGB
8) 4% min. 10,00 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4% min. 10,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
8) 4% min. 10,00 zł

5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich (EOG) 4% min. 10,00 zł

6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 4% min. 10,00 zł

8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł

9. Wydanie pierwszego numeru PIN - bez opłat

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

11. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat

12. Minimalna kwota do zapłaty
naliczana zgodnie z regulaminem 

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

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

kartę
za każdy monit/wezwanie 20,00 zł

14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł

7)
Opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty.

8)
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

10)
Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności.

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji

6,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji bez opłat

1,50 zł

1,30 zł

1,30 zł

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

1,30 zł

4,50 zł

7,00 zł

za każdą zmianę

naliczana od wypłacanej kwoty
3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji bez opłat

1,50 zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

25,00 zł

MasterCard

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty



BLIK

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł

3. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych* 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 każda zmianę limitu bez opłat

* po udostępnieniu funkcjonalności 

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Płatności mobilne BLIK

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji



Rozdział 6. Ubezpieczenia

Tryb pobierania opłaty

1.

1)

2)

3)

4)

miesięcznie 1,45 zł

2,55 zł

5)

1,05 zł

2,95 zł

6)

2,05 zł

4,75 zł

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

Ubezpieczenie na życie - ŻYCIE KOMFORT - produkt w ofercie od 1.11.2015 r. Tryb pobierania opłaty

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

3.
Ubezpieczenie CONCORDIA FIRMA - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.

a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu

c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

dostępne w wariantach: BASIC, STANDARD, PREMIUM

4. Ubezpieczenie AGRO EKSPERT - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.

a) AGRO-CASCO

b) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

c) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

d) OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

e) OC z tytułu wykonywania Usług międzysąsiedzkich

d) ochrona prawna

dostępne w wariantach: BASIC, STANDARD, PREMIUM, OCK

5. Ubezpieczenie CONCORDIA AGRO - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.

a) obowiązkowe OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

b) obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

c) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

d) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,

e) ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

f) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

g) ubezpieczenie Agro Dom

6. Ubezpieczenie: Roboty budowlano - montażowe

1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych jednorazowo, ratalnie

2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczyciela

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:

-

karta charge MasterCard Business Gold

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

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

CONCORDIA Travel Assistance - koszty leczenia za granicą do kwoty 20.000 EUR

Uwaga:  Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia: Ubezpieczenie kart dla klienta, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej oraz CONCORDIA Travel Assistance

Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów 

zakupionych przy użyciu karty płatniczej:
karty debetowe, karta charge MasterCard Business

a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł)

b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)

Pakiet Bezpieczny Podróżnik:

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

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

Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:

a) Wariant Classic 

b) Wariant Gold

2. STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo, rocznie, 

kwartalnie, miesięcznie
wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka      

jednorazowo, ratalnie

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez 

Ubezpieczyciela

1 rata – zniżka składki (– 5%)

2 raty – wartość składki wg taryfy standardowej

4 raty – zwyżka składki (+5%)

     

jednorazowo, ratalnie

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez 

Ubezpieczyciela

1 rata - wartość składki wg taryfy standardowej 

2 raty – zwyżka składki (+5%)  

4 raty – zwyżka składki (+10%)

jednorazowo, ratalnie

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez 

Ubezpieczyciela

1 rata - wartość składki wg taryfy standardowej 

2 raty – zwyżka składki (+5%)  

4 raty – zwyżka składki (+10%)

      



7. Ubezpieczenie Concordia Auto

1) Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

2) Auto Casco,

3) Auto Assistance,

4) Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów,

5) Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe na terytorium państw będących członkami Systemu Zielonej Karty,

6) Ochrona Prawna. 

8. Ubezpieczenia upraw rolnych

1) Uprawy tradycyjne     

• w zbożach, rzepaku, rzepiku i kukurydzy przeznaczonej na ziarno: ziarna lub nasiona;

• w kukurydzy przeznaczonej na paszę: kolby i nadziemne części rośliny,

• w burakach cukrowych: korzeń buraka,

• w ziemniakach: bulwy,

• w roślinach strączkowych: nasiona.

2) Uprawy specjalne  

• w warzywach gruntowych: części warzyw Gruntowych przeznaczone do konsumpcji,

• w owocach ziarnkowych: owoce.

3) Pozostałe uprawy

• w burakach pastewnych: korzeń,

• w roślinach oleistych innych niż rzepak i rzepik: ziarna lub nasiona,

• w facelii: nasiona,

    • w roślinach prosa: ziarno.

9. Ubezpieczenie Concordia Produkcja zwierzęca

1) Ubezpieczenie w wariancie Podstawowym obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe: 

a) awaria urządzeń wentylacyjnych, przepięcia w instalacji elektrycznej, przerwy w dopływie prądu, przegrzanie, zatrucie stada, panika

 stada; 

b) wystąpienie chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu. 

2) Ubezpieczenie w wariancie Pełnym obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe: 

a)

stada; 

b) wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu; 

c) wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt. 

10. Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

1) ubezpieczenie zwierząt od ryzyka wystąpienia huraganu, powódzi, deszczu nawalnego, gradu, piorunu, obsunięcie się ziemi, lawiny

2) ubezpieczenie zwierząt od ryzyka uboju z konieczności, który jest następstwem w/w zdarzenia

awaria urządzeń wentylacyjnych, przepięcia w instalacji elektrycznej, przerwy w dopływie prądu, przegrzanie, zatrucie stada, panika

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo, rocznie, 

kwartalnie, miesięcznie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez 

Ubezpieczyciela

jednorazowo, rocznie, 

kwartalnie, miesięcznie

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez  

Ubezpieczyciela

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo, ratalnie
 wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez 

Ubezpieczyciela

jednorazowo

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

 wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez 

Ubezpieczyciela


