
Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

1. Prowadzenie rachunku  płatniczego miesięcznie bez opłat 5,00 zł 2,00 zł bez opłat 1,00 zł bez opłat

2. Wpłata gotówki

dokonywana w urządzeniu samoobsługowym (wpłatomat) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

dokonywana w placówce Banku Spółdzielczego w Sławnie - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3.

Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce Banku Spółdzielczego w Sławnie.
- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4. Polecenie przelewu wewnętrznego

a) złożonych w formie papierowej                                                                                                    -na 

rachunki prowadzone w placówkach Banku Spółdzielczego w Sławnie (nie dotyczy przelewów związanych 

ze spłatą kredytów oraz lokowaniem środków na rachunkach oszczędnościowych i lokatach terminowych)

bez opłat    2,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 5,00 zł

 5 pierwszych dyspozycji w 

miesiąu kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 2 zł 
3) 

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

5. Polecenie przelewu 

1) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w  innych bankach niż Bank Spółdzielczy w Sławnie, realizowane w systemie:

a) ELIXIR 4,00 zł 4,00 zł 3,00 zł 4,00 zł 6,00 zł

 5 pierwszych dyspozycji w 

miesiąu kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 4 zł 
3) 

b) BlueCash 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

c) Expres Elixir 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

d) SORBNET 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

- na rachunki prowadzone w  innych bankach niż Bank Spółdzielczy w Sławnie, realizowane w systemie:

a) ELIXIR 0,60 zł 1,00 zł 0,80 zł 1,00 zł 1,00 zł

 5 pierwszych dyspozycji w 

miesiąu kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 0,70zł 
3) 

b) BlueCash 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

c) Expres Elixir 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

d) SORBNET 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

6. Zlecenie stałe:  

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku Spółdzielczego w Sławnie bez opłat 2,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 5,00 zł bez opłat 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach niż placówki Banku Spółdzielczego w Sławnie 4,00 zł 4,00 zł 3,00 zł 4,00 zł 6,00 zł

 5 pierwszych dyspozycji w 

miesiąu kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 3,50zł 
3) 

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku Spółdzielczego w Sławnie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach niż placówki Banku Spółdzielczego w Sławnie 0,60 zł 1,00 zł 0,80 zł 1,00 zł 1,00 zł

 5 pierwszych dyspozycji w 

miesiąu kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 0,70zł 
3) 

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

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

4) odwołanie zlecenia stałego:

a) złożone w formie papierowej 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

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

za każdą 

dyspozycję

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdą 

dyspozycję

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

SKO i PKZP Konto TAK  
7)

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowego rachunku płatniczego (PRP)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty SeniorDla młodych Priorytet

za każdy przelew

Podstawowy Rachunek 

Płatniczy
 6)



7. Polecenie zapłaty:

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 2,00 zł

 5 pierwszych dyspozycji w 

miesiąu kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 2,00zł 
3) 

3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie 

z polecenia zapłaty
 1) 5,00 zł 5,00 zł

8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
za każdą 

dyspozycję
15,00 zł 15,00 zł

9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego (generowanych więcej niż raz w miesiącu):

1) w formie papierowej:

a) jeśli klient korzysta z usług bankowości elektronicznej 
 2,00 zł + koszt listu 

zwykłego
 2)  2,00 zł + koszt listu zwykłego 

2)

b)  jeśli klient nie korzysta z usług bankowości elektronicznej 
 2,00 zł + koszt listu 

zwykłego
 2)  2,00 zł + koszt listu zwykłego

 2)

2) poprzez usługę bankowości elektronicznej oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta
bez opłat bez opłat

3) zmiana trybu/częstotliwości drukowania/wysyłania wyciągów 5,00 zł 5,00 zł

10. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:

1) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł 20,00 zł

2) z lat poprzednich
20,00 zł + po 10,00 zł za 

każdy poprzedni rok

20,00 zł + po 10,00 zł za każdy 

poprzedni rok

11. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł 10,00 zł

b) z lat poprzednich
10,00 zł + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni rok

10,00 zł + po 5,00 zł za każdy 

poprzedni rok

c) załącznika do wyciągu 2,00 zł 2,00 zł

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 10 zł + VAT = 12,30 zł 10 zł + VAT = 12,30 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 20 zł + VAT = 24,60 zł 20 zł + VAT = 24,60 zł

3) umowy rachunku 20 zł + VAT = 24,60 zł 20 zł + VAT = 24,60 zł

Wydanie zaświadczenia :

o posiadanym rachunku , wysokości salda, obrotach itp.. 30zł + VAT = 36,90 zł 30zł + VAT = 36,90 zł

13.
Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każde 

odwołanie albo 

zmianę 

30,00 zł 30,00 zł

14. Realizacja dyspozycji spadkobierców
od każdego 

spadkobiercy
30,00 zł 30,00 zł

15. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
 5) za każdą 

dyspozycję
30,00 zł 30,00 zł

16. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 5,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

17.
Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu 

podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

za każdą 

dyspozycję
20,00 zł 20,00 zł

18. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta:

1) drogą pocztową za  potw. Odbioru 15,00 zł 15,00 zł

2) za granicę, drogą pocztową za potw odbioru 25,00 zł 25,00 zł

19. Zmiana karty wzorów podpisów za każdą zmianę 10,00 zł 10,00 zł

20. Opłata za kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu 
za każdy 

dokument
20,00 zł 

4) 
20,00 zł

 4) 

21. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
za każde 

zestawienie
bez opłat bez opłat

1)
Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank Spółdzielczy w Sławnie.

2)
 Opłata wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.

 4)
 Opłaty nie pobiera się za pierwszą kopie

5)
 Nie dotyczy rachunków osób małoletnich

6)
 Podstawowy rachunek płatniczy obowiązuje od 01.08.2018 roku

7)
 Oferta dla klientów, którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku; z dniem 01-01-2021 Konto TAK zostanie przekształcone na Pakiet Priorytet

za każdy 

dokument

bez opłat

10,00 zł

25,00 zł

10 zł + VAT = 12,30 zł

20,00 zł 
4)

od każdej 

przesyłki
15,00 zł

3) Do limitu 5 bezpłatnych dyspozycji w miesiącu kalendarzowym wliczają  się łacznie czynności wymienione w  ust. 5 pkt 1) lit.a), ust.5 pkt 2) lit.a), ust.6 pkt 1)  lit.b), ust.6 pkt 2) lit. b), ust.7 pkt 2)  oraz czynności określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe -waluty 

wymienialne  Banku Spółdzielczego w Sławnie, Dział II Usługi dla klientów indywidualnych, Rozdział 2.  ust.2  i Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe -waluty wymienialne  SGB Banku SA , Dział II Usługi dla klientów indywidualnych, Rozdział 2  punkt 4 - 5 (dotyczy zleceń 

krajowych) i ust.7 (dotyczy zleceń krajowych)

30 zł + VAT = 36,90 zł

30,00 zł

30,00 zł

20,00 zł

15,00 zł

20,00 zł

20,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok

30,00 zł

za każdy wyciąg

za każdą 

dyspozycję

2,00 zł

   2,00 zł + koszt listu zwykłego
 2)

12.
za każde 

zaświadczenie

10,00 zł

2,00 zł

20 zł + VAT = 24,60 zł

2,00 zł

5,00 zł

bez opłat

20 zł + VAT = 24,60 zł

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

za każde

   2,00 zł + koszt listu zwykłego
 2)

5,00 zł



Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

 1. Prowadzenie rachunku płatniczego 1,00 zł (oplata nie jest pobierana jeśli saldo rachunku jest niższe niż wymagana kwota opłaty)

2. Wpłata gotówki za każdą wypłatę bez opłat

3. Wypłata gotówki za każdą wypłatę jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 10,00 
1)

4. Polecenie przelewu wewnętrznego za każdy przelew jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 10,00 
1)

5. Polecenie przelewu 

a) na rachunki prowadzone w innym banku niż Bank Spółdzielczy w Sławnie jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 10,00 
1)

b) realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł

6. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego (generowanych więcej niż raz w 

miesiącu)

1) w formie papierowej:

a) jeśli klient korzysta z usług bankowości elektronicznej 2,00 zł + koszt listu zwykłego

b) jeśli klient nie korzysta z usług bankowości elektronicznej 2,00 zł + koszt listu zwykłego

2) poprzez usługę bankowości elektronicznej  oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta bez opłat

3) zmiana trybu/częstotliwości drukowania/wysyłania wyciągów 5,00 zł

7. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 30zł + VAT = 36,90

8. Ustanowienie albo zmiana pełnomoctwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym za każdą dyspozycję 15,00 zł

9.
Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 

śmierci 
za każdą dyspozycję 30,00 zł

10. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 30,00 zł

11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 30,00 zł

12. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:

1) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł

2) z lat poprzednich 20,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok

13. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł

b) z lat poprzednich 10,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok

c) załącznika do wyciągu 2,00 zł

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 10 zł + VAT = 12,30

b) klient nie określi daty dokonania operacji 20 zł + VAT = 24,60

1) 
Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też w formie bezgotówkowej.

za każdy dokument

Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe

za każdą dyspozycję

za każde zestawienie

za każdy przelew



Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku: 

terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat

2. Prowadzenie rachunku:

terminowej lokaty oszczędnościowej i książeczki mieszkaniowej - bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat

5. Realizacja przelewów 

a) na rachunki prowadzone w banku bez opłat

b) na rachunki prowadzone w  innych bankach

a) ELIXIR 4,50 zł

b) BlueCash 8,00 zł

c) Expres Elixir 8,00 zł

d) SORBNET 30,00 zł

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 20 zł + VAT = 24,60

Wydanie zaświadczenia :

o posiadanym rachunku , wysokości salda, obrotach itp. 30 zł + VAT = 36,90

8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem:

terminowej lokaty oszczędnościowej 15,00 zł

9.
Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każdą dyspozycję
30,00 zł

10. Realizacja dyspozycji spadkobierców  od każdego spadkobiercy 30,00 zł

11. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na wniosek klienta  na rzecz:

1) Banku  Spółdzielczego w Sławnie bez opłat

2)  innego podmiotu 10,00 zł

12. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta

terminowej lokaty oszczędnościowej:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł

b) z każdego poprzedniego roku 30,00 zł

13. Za próbne naliczenie premii gwarancyjnej od wkładów zgromadzonych na książeczce mieszkaniowej: za każde naliczenie 20,00 zł

14. Za likwidację na wniosek klienta książeczki mieszkaniowej

 a) z wypłatą premii gwarancyjnej 20,00 zł

 b) bez wypłaty premii gwarancyjnej bez opłat

15. Przepisanie książeczki mieszkaniowej w związku z przepisaniem praw (cesja) 50,00 zł

1)
Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku 

za każdą książeczkę

za każdą książeczkę

za każdą dyspozycję

Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych i książeczek mieszkaniowych

7. za każde zaświadczenie

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

za każde zestawienie



Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Rozdział 4. Instrumenty płatnicze

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

Podstawowy Rachunek 

Płatniczy

1. Wydanie karty płatniczej:

1) posiadacza/współposiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

2) osoby wskazanej za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

Uwaga: opłaty za wydanie karty osobie wskazanej nie pobiera się od posiadaczy Pakietu VIP

2. Obsługa karty debetowej:

1) Pakiet Dla Młodych

2) Pakiet Priorytet 

3) Pakiet Senior

4)
Pakiet Konto TAK (pakiet z dedykowaną do Konta TAK pionową kartą MasterCard lub Visa )  - pakiet dostępny 

w ofercie od 02.01.2020r.

0zł w przypadku dokonania 

minimum jednej transakcji 

bezgotówkowej kartą w 

miesiącu kalendarzowym, w 

przewiwnym wypadku - 5zł

nie dotyczy

5) Podstawowy rachunek płatniczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,00 zł

3. 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

4. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 0,00 zł

5. 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)
3)

2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł bez opłat

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 1,00 zł

5 rozliczonych wypłat w 

miesiącu kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna: Visa - 2% 

min.5 zł / Mastercard 3zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
3)

3% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł bez opłat

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG
10)

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

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

terytorium innego państwa członkowskiego EOG 
10)

) 

naliczana od wypłacanej 

kwoty
5,00 zł 2% min 5,00 zł 1,00 zł 0,00 zł

7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

2,50 zł 0,00 zł

8. Wydanie nowego numeru PIN
za każdy nowy numer 

PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

9. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

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

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

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

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

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

Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

(w tym młodzieżowe)
4) 

Visa  "młodzieżowa"
 5)

0,00 zł

za każdą wypłatę- 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji, 

naliczana od wypłacanej 

kwoty

za każde sprawdzenie

za każdą kartę

2,50 zł

0,00 zł

miesięcznie (opłata 

pobierana trzeciego 

roboczego dnia miesiąca 

za poprzedni miesiąc)

nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy

1,50 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na 

łączną kwotę min. 400 zł, w przeciwnym wypadku 3 zł 

bez opłat - w przypadku kart typu "młodzieżowe" /  pozostałe - 1,50 zł przy 

rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną 

kwotę min. 400 zł, w przeciwnym wypadku 3 zł 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Mastercard Visa

Mastercard  / Visa do Konta 

TAK 
11)

Visa / Mastercard do 

Podstawowego Rachunku 

Płatniczego 



Sporządzennie zestawienia transakcji płatniczych 

1) w formie elektronicznej na adres poczty e-mail bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) w formie papierowej listem zwykłym 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł

12. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł

Transakcja bezgotówkowa: - bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji

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

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG 
10) bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG
 10)

)
bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji

14. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

 bez opłat 3%
karta Visa - 3%                    

karta Mastercard - bez opłat
bez opłat

Karty przedpłacone

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty karta bez funkcji zbliżeniowej:

Mastercard

1. Wydanie karty płatniczej  i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł

2. Zasilenie rachunku karty - bez opłat

3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat

5. Wydanie nowego numeru PIN za każdy nowy numer 

PIN
6,00 zł

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

7. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) banków SGB 5,00 zł

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

8.  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)
3)

2,50 zł

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

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
3) 3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG 
10)

) 3,00 zł

6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 
10)

) 3% min. 4,50 zł

9. Sporzadzenie zestawienia  transakcji  płatniczych miesięcznie bez opłat

Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG 
10)

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG 
10)

)

Karty kredytowe

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty karty bez funkcji zbliżeniowej:

Mastercard  /  Visa
 9) VISA / MasterCard Mastercard Gold

1. Wydanie  karty  kredytowej: za każdą kartę

1) głównej 60,00 zł 60,00 zł 100,00 zł

2) dołączonej 60,00 zł 60,00 zł 100,00 zł

2. Obsługa karty kredytowej (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)

1) głównej 55,00 zł 55,00 zł -

2) dołączonej 55,00 zł 55,00 zł -

3. Opłata roczna za kartę

z dołu, po każdym roku 

ważności karty (pierwszej 

i wznowionych), naliczana 

za każdą kartę

- - 150,00 zł
7)

4. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej za każdą kartę 55,00 zł 55,00 zł 25,00 zł

5. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

rocznie, z góry za każdy 

rok ważności karty 

(pierwszej i 

wznowionych)

naliczana od wypłacanej 

kwoty

10.
- bez prowizji

karta z funkcją zbliżeniową:

13.
-

11.

miesięcznie

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji



6. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat

7. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat

8. Wypłata gotówki 

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
3)

3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł

3) w bankomatach  w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
3)

3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł

5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG 
10) 

) 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł

6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 
10) 

) 3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł

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

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

11. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat bez opłat bez opłat

12. Minimalna kwota do zapłaty

naliczana zgodnie z 

regulaminem 

funkcjonowania kart 

kredytowych i umową

5% min. 50,00 zł 5% min. 50,00 zł 5% min. 50,00 zł

13.

Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty - w 

przypadkach określonych w umowie o kartę                                                                      OPŁATA NIE 

DOTYCZY UMÓW ZAWARTYCH OD 11.03.2016r.

za każde 

upomnienie/wezwanie

14. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie

15. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

3% (dot. Visa) 3% (dot. Visa) -

16. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy nie dotyczy równowartość 148 EUR
8)

17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy nie dotyczy równowartość 95 EUR
8)

1)
Karty młodzieżowe dostępne są wyłącznie w pakiecie Dla Młodych.

2)
Po udostępnieniu usługi przez bank

3)
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

4) 
Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Mastercard Debit i Mastercard Debit PayPass

5) 
Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Visa payWave Electron, Visa payWave Electron "młodzieżowa" oraz kart Visa, Visa "młodzieżowa" wznowionych w miejsce ww.  kart

7)
Opłata niepobierana w przypadku wykonania w ciągu roku transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 24.000 zł.

8)
Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności.

9)
 Karta kredytowa Visa bez funkcji zbliżeniowej wycofana z oferty 

10)
 Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

11)
 Oferta dla klientów, którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku; z dniem 01-01-2021 Konto TAK zostanie przekształcone na Pakiet Priorytet

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

Tryb pobierania opłaty

za każdą wypłatę, 

naliczana od wypłacanej 

kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

Płatności mobilne BLIK

  8,50 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA)

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

bez opłat



Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowizja przygotowawcza:  

1) udzielenie kredytu gotówkowego: 5% nie mniej niż 50 zł

2) Udzielenie kredytu okolicznościowego

prowizja pobierana w wysokości określonej Uchwałą 

Zarządu Banku wprowadzającą daną edycję kredytów 

okolicznościowych

3) udzielenie/odnowienie kredytu w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ROR) 2% nie mniej niż 50 zł  

4) udzielenie:

   a) kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego

 - dla klientów zakładających lub posiadających w BS w Sławnie następujące produkty: ror oraz bankowość elektroniczną oraz kartę kredytową 1,50%

 - dla klientów zakładających lub posiadających w BS w Sławnie następujące produkty: ror oraz bankowość elektroniczną oraz kartę debetową 2,00%

 - dla pozostałych klientów 2,50%

   b) pożyczki hipotecznej, kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie 3,00%

5) udzielenie kredytu na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych z premią BGK 1,50%

6) udzielenie kredytu gotówkowego  dla pracowników instytucji samorządowych i finansowych:

 - dla klientów zakładających lub posiadających w BS w Sławnie następujące produkty: ror oraz bankowość elektroniczną oraz kartę kredytową 1,00%

 - dla klientów zakładających lub posiadających w BS w Sławnie następujące produkty: ror oraz bankowość elektroniczną oraz kartę debetową 1,50%

 - dla pozostałych klientów 2,00%

7) udzielenie kredytu gotówkowego Kredyt EKO! 1,00%

8) promocja Kredyt mieszkaniowy dla pracowników instytucji finansowych (udzielany od 18.06.2020r. do 31.12.2020r.) 0,95%

2. Prowizja rekompensacyjna (dotyczy umów kredytów zabezpieczonych hipotecznie)

a) kredyty udzielone od 07.04.2015r. do 21.07.2017r.   2,00%

b) kredyty udzielone od 22.07.2017r. (prowizja pobierana do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytowej) 2,0%
1

3. Za prolongatę spłaty całości, części kredytu/pożyczki                                                                                                                                                                                              

a)   kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego, pożyczki hipotecznej, kredytu konsumenckiego zabezpieczonego 

hipotecznie

      - prolongata na okres do 3 miesięcy 1 % nie mniej niż 80 zł

      - prolongata na okres powyżej 3 miesięcy 2 % nie mniej niż 100 zł

b) pozostałych kredytów

      - prolongata na okres do 3 miesięcy 1 % nie mniej niż 50 zł

      - prolongata na okres powyżej 3 miesięcy 2 % nie mniej niż 80 zł

4. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo 0,5%

5.
Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki skutkującą sporządzeniem aneksu (przy czym za prolongatę opłatę 

pobiera się wg pkt 3.; za zwiększenie kwoty kredytu prowizję pobiera się wg pkt. 1.                                                                                                                       

naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty, płatna 

jednorazowo

0,1% kwoty należności nie mniej niż 100 zł nie więcej 

niż 200 zł

6. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę
0,2% od kwoty wnioskowanej kredytu nie mniej niż 100 

zł nie więcej niż 500 zł

7. Za wydanie opinii bankowej / zaświadczenia na wniosek klienta za każdą opinię / zaświadczenie 50 zł + VAT

8. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki lub aneksu za każdy duplikat 50 zł + VAT

9.
Za wydanie innych duplikatów dokumentów (m.in.  odpisy, potwierdzenia, dokumenty zwalniające zabezpieczenie w formie 

hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia )
za każdy duplikat 20,00 zł

Rozdział 5. Kredyty i pożyczki   

naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia 

kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR) lub od kwoty 

zwiększającej przyznany kredyt - płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy:

naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym w 

harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty 

całości lub części kredytu/pożyczki

naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo



10. Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki                                                                               

a) kredyty/pożyczki udzielone do 10.03.2016r.

b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do 21.07.2017r. 

c) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od 22.07.2017r. 

d) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone od 11.03.2016r.

11. Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki                                                                                                                                        

a) kredyty/pożyczki udzielone do 10.03.2016r.

b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do 21.07.2017r. 

c) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od 22.07.2017r. 

d) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone od 11.03.2016r.

12. Za przeprowadzenie kontroli u Kredytobiorcy w przypadkach wskazanych w umowie lub regulaminie                                                                               każdorazowo 100,00 zł

13.
Czynności związane z dokonaniem przez Bank oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie 

kredytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

za oszacowanie                                                                                                          

(bez względu na ilość i rodzaj nieruchomości wchodzących w skład 

zabezpieczenia kredytu - pobiera się jedną opłatę)

200,00 zł

14. Za czynności związane ze sporządzeniem porozumienia w spłacie zaległości każdorazowo 1% kwoty należnosci nie mniej niż 100 zł

15. Opłata za sporządzenie i wydanie historii operacji na rachunku kredytowym za każdy rok 25,00 zł

16.
Opłata za wezwanie związane z niedotrzymaniem przez kredytobiorcę zobowiązań w zakresie dostarczania dokumentów 

wskazanych  w umowie kredytu/pożyczki 
za każde wezwanie

8,50 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska 

SA)

17.

Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości (w przypadku gdy pozytywne rozpatrzenie 

wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości będzie skutkowało podpisaniem aneksu do umowy kredytowej, 

pobiera się opłatę wynikającą z zapisu pkt 5.

za każdy wniosek 100,00 zł

za każde upomnienie

8,50 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska 

SA)

1
 Nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Jeżeli do zakończenia obowiązywania umowy o kredyt hipoteczny pozostało mniej niż rok, nie 

więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone za okres pozostały do zakończenia umowy.

za każde upomnienie bez opłat

za każde wezwanie

8,50 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska 

SA)

za każde wezwanie bez opłat



Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Rozdział 6. Ubezpieczenia

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej: -

1)

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

3) 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

4)

miesięcznie

a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł)

b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)

5) Pakiet Bezpieczny Podróżnik:

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

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

6) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:

a) Wariant Classic 

b) Wariant Gold

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

Tryb pobierania opłaty

2.

zgodnie z umową kredytu

3.

1) za 36 miesięczny okres ubezpieczenia:

2) za 60 miesięczny okres ubezpieczenia:

4. Ubezpieczenie Concordia Mój Dom 

1) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

a) w wariancie Standard

b) w warciancie All Risk

2) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku

3) ubezpieczenia mienia od stłuczenia lub pęknięcia szyb lub innych elementów szklanych

4) ubezpieczenia mienia od uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia w następstwie wandalizmu lub graffiti jednorazowo, ratalnie

5) ubezpieczenia mienia od rabunku rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

6) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku stałych elementów, materiałów budowlanych i instalacyjnych składowanych, 

wbudowanych lub zamontowanych w ubezpieczonym domu w stadium budowy

7) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

8) ubezpieczenie Ochrony Prawnej

9) ubezpieczenie Assistance w Domu

Ubezpieczenie niskiego wkładu kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz pożyczek hipotecznych - przedłużenie ubezpieczenia dla umów 

kredytowych zawartych do 31.10.2013 r.

zgodnie z umową kredytu

- 3,0% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców

- 2,9% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców

- 2,3% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców

- 2,2% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców

- 0,05% ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży 

ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie 

kredytobiorców

4,75 zł

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

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

zakupionych przy użyciu karty płatniczej:

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

karta kredytowa MasterCard Gold
1)

bez opłat

karty debetowe

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

liczba miesięcy ubezpieczenia (od 1 do 12) * 0,066% podstawy 

ubezpieczenia, tj. kwoty udzielonego kredytu lub kwoty uruchomionego 

kredytu (w przypadku kredytów wypłacanych w transzach)

liczba miesięcy ubezpieczenia (od 1 do 60) * stawka:

1,45 zł

2,55 zł

1,05 zł

2,95 zł

2,05 zł

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka 

przez Ubezpieczyciela

Ubezpieczenie pomostowe kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz pożyczek hipotecznych - przedłużenie ubezpieczenia dla umów 

kredytowych zawartych do 31.10.2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

- 0,052% ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży 

ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców

Uwaga: w przypadku przedłużenia ubezpieczenia niskiego wkładu dla umów kredytowych zawartych przed 1.10.2012 r. stosuje się następujące stawki:



5. Ubezpieczenie na życie - ŻYCIE KOMFORT 

a) śmierć Ubezpieczonego

b) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku

c) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby

d) poważne zachorowanie Ubezpieczonego

dodatkowo:

a) śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie

b) śmierć  Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy rolniczej

c) utrata pracy

7. Ubezpieczenie CONCORDIA TURYSTA

1) ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży

2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

4) ubezpieczenie bagażu podróżnego

8. 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. 

1)
Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą MasterCard PayPass Gold.

6.
wysokość składki ustalana na podstawie indywidualnej oceny ryzyka 

przez Ubezpieczyciela  

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka 

przez Ubezpieczyciela

jednorazowo, rocznie, 

kwartalnie, miesięcznie

Ubezpieczenie na życie - Z MYŚLĄ O ŻYCIU  
rocznie, półrocznie, 

kwartalnie, miesięcznie

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

przez Ubezpieczyciela

jednorazowo
wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka 

przez Ubezpieczyciela



Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

IKE IKZE

1. Otwarcie rachunku i prowadzenie rachunku: 

1) otwarcie rachunku bez opłat bez opłat

2) prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat bez opłat

4. Realizacja przelewów  (złożonych w formie papierowej) 

a) na rachunki prowadzone w banku bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w  innych bankach

a) ELIXIR 4,50 zł 4,50 zł

b) BlueCash 8,00 zł 8,00 zł

c) Expres Elixir 8,00 zł 8,00 zł

            d) SORBNET 30,00 zł 30,00 zł

5. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 20 zł + VAT = 24,60 20 zł + VAT = 24,60

Wydanie zaświadczenia :

o posiadanym rachunku , wysokości salda, obrotach itp. 30 zł + VAT = 36,90 30 zł + VAT = 36,90

7. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta

a) z bieżącego roku kalendarzowego bez opłat bez opłat

b) z każdego poprzedniego roku bez opłat bez opłat

8. Wypłata,  wypłata transferowa lub zwrot środków przed upływem 12 m-cy od dnia zawarcia umowy rachunku
jednorazowo

5% zgromadzonych 

środków

5% zgromadzonych 

środków

1)
Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku 

za każdy przelew

6. za każde zaświadczenie

za każde zestawienie

Rozdział 7. Indywidualne Konto Emertytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

miesięcznie



Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

1. Usługa bankowości elektronicznej (Internet Banking)

1) uruchomienie usługi jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2) abonament miesięczny miesięcznie 0,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3) potwierdzenie przez Bank na wniosek Klienta dokonania transakcji wykonanej przez Internet Banking
za każde 

potwierdzenia
5,00 zł + VAT = 6,15 zł 5,00 zł + VAT = 6,15 zł 5,00 zł + VAT = 6,15 zł 5,00 zł + VAT = 6,15 zł 5,00 zł + VAT = 6,15 zł 5,00 zł + VAT = 6,15 zł

4 ) odblokowanie dostępu do Internet Bankingu każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

5) autoryzacja kodem SMS
za każdego SMS-

a 
0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł

 5 pierwszych kodów SMS w 

miesiąu kalendarzowym bez 

opłat, każdy kolejny 0,10zł  

6) autoryzacja aplikacją mobilną za każdy kod 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2. Powiadomienia SMS (SMS Banking)   

1) pakiet informacyjny                                                                                                                               0,45 zł 0,45 zł 0,45 zł 0,45 zł 0,45 zł 0,45 zł

2) zapytanie o saldo 0,45 zł 0,45 zł 0,45 zł 0,45 zł 0,45 zł 0,45 zł

3) pakiet bezpieczeństwa 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3. Modyfikacja usługi SMS-Banking
za każdą zmianę 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

Priorytet Senior SKO i PKZP

Konto TAK  (dostępny 

w ofercie od 

02.01.2020r.)

Podstawowy Rachunek 

Płatniczy 

za każdego SMS-

a 

Rozdział 8. Elektroniczne kanały dostępu

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Dla młodych


