Załącznik do Uchwały Zarządu
Banku Spółdzielczego w Sławnie
nr 160/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku

BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE
Spółdzielcza Grupa Bankowa

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT
ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE

obowiązuje od 1 października 2020 roku

§1
DZIAŁ I
Postanowienia ogólne
Bank Spółdzielczy w Sławnie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe, związane z prowadzeniem rachunków w walutach wymienialnych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i
1.
opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne".
Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym, z zastrzeżeniem pkt 4.
2.
Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
3.
Prowizje i opłaty ustalane są w złotych, z wyjątkiem kart wydawanych do rachunków w walutach wymienialnych, które są pobierane w walucie rachunku do którego wydano kartę.
4.
Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto, chyba że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika inaczej.
5.
Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej lub bezgotowkowej.
6.
Prowizja i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/oplaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.
7.
W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu rozliczenia należnych
8.
opłat i prowizji.
Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
9.
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Sławnie.
10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust.9 pkt.2, pobierane są w następujących terminach:
1) 25 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków oraz za korzystanie z SMS Bankingu (w przypadku, gdy 25 dzień miesiąca przypada na dzień wolny od pracy, oplata jest pobierana w pierwszym dniu roboczym
następującym po tym dniu)
2) 3 dnia roboczego miesiąca za poprzedni miesiąc - w przypadku opłat za użytkowanie kart płatniczych
3) w miesiącu odpowiadającym miesiącowi pierwszego pobrania danej opłaty- w przypadku pozostałych opłat
z zatrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Sławnie, a w przypadku klientów indywidualnych również w miesiącu zakończenia. Opłaty roczne są
zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
11. Niniejsza "Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne" ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z klientami.
12. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych.
§2
Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych
1) kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”;
2) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;
3) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców
wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);
4) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę;
5) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej
niż złoty oraz euro;
6) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
7) powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;
8) prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą
otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;
9) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym
okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej;
10) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa
członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;
11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą
urządzenia umożliwiającego taka wypłatę lub w placówce dostawcy;
12) wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;
13) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika;
14) obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy;
15) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi;
16) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
17) wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;
18) usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju
dyspozycji do rachunku;
19) usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy
użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
20) zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA ( w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN należy stosować kursy średnie NBP z dnia transakcji.

Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych
1

Skup i sprzedaż walut obcych

2

Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za zagranicę lub do innych banków w kraju (za każde zlecenie):

1
2
3
4
5
6
7

Prowadzenie rachunku płatniczego (oszczednościowego typu a'vista w walucie wymienialnej EUR/GBP/USD)
Realizacja przelewów pomiędzy rachunkami tej samej waluty
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
Wystawianie zaświadczeń: o posiadanym rachunku, o wysokości salda i obrotach na rachunku itp.
Wypłata gotówki
Wpłata gotówki
Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości 5.000 euro -naliczana od kwoty awizowanej)
Dyspozycja na wypadek śmierci (za każdą dyspozycję):
8.1. przyjęcie dyspozycji
8.2. zmiana lub odwołanie dyspozycji
Realizacja dyspozycji spadkobierców (od każdego spadkobiercy)
Za zamianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie (za każdą dyspozycję)
Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta ( za każde zestawienie):
11.1. z bieżącego roku kalendarzowego
11.2. z lat poprzednich
Sporządzenie kopii:
12.1. wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
12.1.1. z bieżącego roku kalendarzowego
12.1.2. z lat poprzednich
12.1.3. załącznika do wyciągu
12.2.pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta gdy:
12.2.1. klient określi datę dokonania operacji
12.2.2. klient nie określi daty dokonania operacji
SMS Banking (za każdego SMS-a)
13.1. pakiet informacyjny
13.2. zapytanie o saldo
13.3. pakiet bezpieczeństwa
Sporządzanie wyciągów bankowych
Przekazywanie pocztą wyciągów bankowych (raz w miesiącu)
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

bez prowizji
zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne " SGB-Banku S.A.

Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe typu a'vista i terminowe lokaty oszczędnościowe

8
9
10
11

12

13

14
15
16

bez prowizji
10 zł
15,00 zł
30zł + VAT = 36,90 zł
bez prowizji
bez prowizji
0,3%
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
20,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok

10,00 zł
10,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok
2,00 zł
10 zł + VAT = 12,30 zł
20 zł + VAT = 24,60 zł
0,45 zł
0,45 zł
0,00 zł
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji

Rozdział 3. Karty płatnicze - karty z funkcją zbliżeniową MasterCard do rachunków oszczędnościowych w EUR / GBP / USD
L.p.

1.

Wyszczególnienie czynności

Obsługa karty płatniczej

2.
1)
2)
3)
4)
5)

Wypłata gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
1)
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 1)
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)

3.

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

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
5.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

6. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia
7. Wydanie nowego numeru PIN
8.
1)
2)
9.
1)
2)
10.
1)
2)
11.

Zmiana PIN w bankomatach:
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
w formie papierowej za pośrednictwem poczty
w formie elektronicznej
Transakcja bezgotówkowa:
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG);
12. Ekspresowe przesłanie karty lub PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
1)
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

Tryb pobierania
opłat
miesięcznie (opłata
pobierana trzeciego
roboczego dnia
miesiąca za poprzedni
miesiąc)
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od
wypłacanej kwoty
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od
wypłacanej kwoty
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdą zmianę

Stawki w walucie rachunku

1 EUR / 1,50 USD / 1 GBP

bez opłat
1 EUR / 1 USD / 1 GBP
1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP
3% min. odpowiednio 1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP
3% min. odpowiednio 1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP

1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP

0,50 EUR / 0,50 USD / 0,50 GBP
1,50 EUR / 2 USD / 1,50 GBP

za każdą kartę

5 EUR / 7 USD / 5 GBP

za każdy numer PIN

1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP

za każdą zmianę

1 EUR / 1 USD / 1 GBP
1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP

za każde sprawdzenie

0,25 EUR / 0,30 USD / 0,20 GBP
1 EUR / 1 USD / 1 GBP

miesięcznie

0,50 EUR / 0,60 USD / 0,40 GBP
bez opłat
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji

za każdą przesyłkę

10 EUR / 15 USD / 10 GBP

1. Pozostałe opłaty związane z obrotem dewizowym pobierane są zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe-waluty wymienialne " SGB-Banku S.A.
2. Opłaty dotyczące bankowości elektronicznej pobierane są, zgodnie z odpowiednim dla posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub podstawowego rachunku płatniczego pakietem
taryfowym, znajdującym się w Dziale II. Usługi dla klientów indywidualnych, Rozdział 8. Elektroniczne kanały dostępu, "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe świadczone w walucie krajowej w
Banku Spółdzielczym w Sławnie"

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA (w złotych)

W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN należy stosować kursy średnie NBP z dnia transakcji.

Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych
1

Skup i sprzedaż walut obcych

2

Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za zagranicę lub do innych banków w kraju (za każde zlecenie):

bez prowizji
zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne " SGB-Banku S.A.

Rozdział 2. Rachunki rozliczeniowe i lokaty terminowe
1

Otwarcie rachunku

2
3
4

Prowadzenie rachunku
Realizacja przelewów pomiędzy rachunkami tej samej waluty
Ustanowienie, zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

bez prowizji
20,00 zł
10 zł
20,00 zł

Wystawianie zaświadczeń:
5
6
7
8
9

5.1. o posiadanym rachunku i wysokości salda
5.2. inne niż powyżej
Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty)
UWAGA! Nie dotyczy operacji na rachunkach lokat terminowych.
Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości 10.000 euro)(naliczana od kwoty
awizowanej)
Zmiana karty wzorów podpisów
Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta ( za każde zestawienie):
9.1. z bieżącego roku kalendarzowego
9.2. z lat poprzednich
Sporządzenie kopii:
10.1. wyciągu bankowego oraz historii rachunku (za każdy dokument):
10.1.1. z bieżącego roku kalendarzowego
10.1.2. z lat poprzednich

10

10.1.3. załącznika do wyciągu
10.2. pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta gdy:
10.2.1. klient określi datę dokonania operacji
10.2.2. klient nie określi daty dokonania operacji

11

12

10.3. umowy rachunku
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (prowizję pobiera się z rachunku
bankowego dłużnika) (za każdą dyspozycję)
SMS Banking (za każdego SMS-a)
12.1. pakiet informacyjny

30zł + VAT = 36,90 zł
50zł + VAT = 61,50 zł
0,5% min.10 zł
0,3%
20,00 zł
25,00 zł
25,00 zł+ po 12,50 zł za każdy poprzedni rok

15,00 zł
15,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok
5,00 zł
15zł + VAT = 18,45 zł
25zł + VAT = 30,75 zł
20zł + VAT = 24,60 zł
0,5% wyegzekwowanej kwoty nie mniej niż 30 zł
0,45 zł

12.2. zapytanie o saldo

0,45 zł

12.3. pakiet bezpieczeństwa

0,00 zł
3,00 zł

13

Modyfikacja usługi SMS-Banking (za każdą zmianę)

14

Sporządzanie wyciągów bankowych

bez prowizji

15

Przekazywanie pocztą wyciągów bankowych (raz w miesiącu)

bez prowizji

16

Likwidacja rachunku przed upływem 30 dni od daty otwarcia (nie dotyczy rachunków lokat terminowych)

20,00 zł

Rozdział 3. Karty płatnicze - karty z funkcją zbliżeniową MasterCard do rachunków rozliczeniowych w EUR / GBP / USD
L.p.

Wyszczególnienie czynności

1.

Wydanie karty płatniczej

2.

Użytkowanie karty

3.

Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci 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

1)

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 1)
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)

4.

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

5.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

6.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

7.

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia

8.

Wydanie nowego numeru PIN

9.

Tryb pobierania opłat

Stawki w walucie rachunku

za każdą kartę
miesięcznie (opłata
pobierana trzeciego
roboczego dnia
miesiąca za poprzedni
miesiąc)

bez opłat

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP

bez opłat
1 EUR / 1 USD / 1 GBP
1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP

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

3% min. odpowiednio 1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP
3% min. odpowiednio 1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP

0,50 EUR / 0,50 USD / 0,50 GBP
1,50 EUR / 2 USD / 1,50 GBP

za każdą kartę

5 EUR / 7 USD / 5 GBP

za każdy numer PIN

1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP

Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB

za każdą zmianę

10.

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) sieci SGB

za każde sprawdzenie

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty

miesięcznie

0,50 EUR / 0,60 USD / 0,40 GBP

za każdą przesyłkę

10 EUR / 15 USD / 10 GBP

bez opłat

2) w formie elektronicznej
12.

0,25 EUR / 0,30 USD / 0,20 GBP
1 EUR / 1 USD / 1 GBP

2) innych, niż wskazane w pkt 1
11.

1 EUR / 1 USD / 1 GBP
1,50 EUR / 2 USD / 1 GBP

2) innych, niż wskazane w pkt 1

Ekspresowe przesłanie karty lub PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
1)

pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

1. Pozostałe opłaty związane z obrotem dewizowym pobierane są zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe-waluty wymienialne " SGB-Banku S.A.
2. Opłaty dotyczące bankowości elektronicznej pobierane są, zgodnie z odpowiednim dla posiadacza rachunku bieżącego pakietem taryfowym, znajdującym się w
Dziale III.Usługi dla klientów instytucjonalnych "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe świadczone w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Sławnie"

