
Bank Spółdzielczy w Sławnie

Taryfa Prowizji i Opłat

Rozdział 1.  Klienci indywidualni

1. Książeczki do rachunków a'vista

2. Książeczki jedno lub wielowkładowe wydane do  rachunków lokat terminowych

3. Rachunki pakietu "Na Start"

4. 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)

1. Obsługa karty debetowej :

1) Pakiet Dla Młodych

2) Pakiet Priorytet

3) Pakiet Senior

4) Pakiet VIP

5) Pakiet Konto za Złotówkę (pakiet z obowiązkową kartą MasterCard do Konta za złotówkę (z zielonym sercem))

2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę

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 za każdą zmianę

4. Wypłata gotówki :

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

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

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

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

kwoty5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)

5. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
za każdą wypłatę, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji

6. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN

7. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) banków SGB

2) innych, niż wskazane w pkt 1

8. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie

1) banków SGB

2) innych, niż wskazane w pkt 1

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie

10. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę

Transakcje bezgotówkowe

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2) dokonywana poza terytorium państw członkoiwskich EOG

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

państwa członkowskiego EOG)

12.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa 

członkowskiego EOG) 

 naliczana od wypłacanej 

kwoty 

13. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN 
5) naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

7,00 zł

5,00 zł

6,00 zł

3% (dot. Visa Electron)

45,00 zł

2,00 zł

Maestro / Visa Electron  w tym młodzieżowa

 (dotyczy kart wydanych do dnia 28.02.2018r.)

1,50 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu 

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

(z wyjątkiem karty Visa Electron młodzieżowa - bez opłat)

20,00 zł

bez opłat

10,00 zł

3% min.10 zł

3% min. 4,50 zł

5,00 zł

2,50 zł

2,50 zł

Dział V. Produkty wycofane z oferty banku

Tryb pobierania opłatyWYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Promocja pakietu Priorytet twająca od 21 marca do 31 lipca 2016 roku polegająca na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

karty bez funkcji zbliżeniowej:

5 zł

bez prowizji

za każdą wypłatę, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji

miesięcznie

Stawka obowiązująca

2,00 zł

1,00 zł

11.

-

1) zwolnieniu z prowizji za prowadzenie rachunku w okresie 6 m-cy od dnia założenia rachunku,

2) opłacie za uzytkowanie karty płatniczej w wysokości 2 zł, a w przypadku dokonania w miesiącu rozliczeniowym transakcji bezgotówkowych na minimum 300 zł - 0zł,

3) pozostałe stawki prowizyjne -zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej dla pakietu Priorytet,

ulega zakończeniu z dniem 30.09.2020r., a opłata wymieniona w pkt. 2) obowiązywać będzie od dnia 01.10.2020r. tak jak dla pakietu Priorytet.



Bank Spółdzielczy w Sławnie

Taryfa Prowizji i Opłat

Instrumenty płatnicze

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,  (debetowe z funkcją zbliżeniową)

1. Wydanie karty płatniczej:

1) posiadacza/współposiadacza rachunku bez opłat bez opłat

2) osoby wskazanej za każdą kartę bez opłat 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 VIP

1,50 zł przy rozliczeniu operacji 

bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną kwotę min. 

400 zł, w przeciwnym wypadku 3 zł

5) Pakiet Konto za Złotówkę (pakiet z obowiązkową kartą MasterCard do Konta za złotówkę (z zielonym sercem))  - pakiet 

dostępny w ofercie do 31.10.2019r.
0,00 zł

6) Podstawowy rachunek płatniczy nie dotyczy nie dotyczy

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

5. Wypłata gotówki:

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

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

2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł

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

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

3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł
Visa - 2% min.4,50 zł / Mastercard - 3% 

min.4,50 zł

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

) 3% min. 4,50 zł 0,00 zł 3% min. 10 zł

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

członkowskiego EOG 
10)

) 

naliczana od wypłacanej 

kwoty
3,00 zł 0,00 zł Visa - 2% min.5 zł / Mastercard - 5 zł

7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
za każdą wypłatę, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji
2,50 zł 0,00 zł 2,50 zł

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

9. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

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

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

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) banków SGB nie dotyczy 1,00 zł 1,00 zł

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

Sporządzennie zestawienia transakcji płatniczych 

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

2) w formie papierowej listem zwykłym 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 nie dotyczy 45,00 zł 45,00 zł

Transakcja bezgotówkowa: - bez prowizji bez prowizji bez prowizji

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

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG 
10) 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

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

transakcji, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

3% bez opłat Visa 3% / Mastercard bez opłat

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

20,00 zł

za każdą wypłatę- 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji, naliczana od 

wypłacanej kwoty

miesięcznie

Karta mobilna   Visa (karta 

dostępna w ofercie do 

15.12.2019r.)

 Mastercard do "Konta za Złotówkę" 

(karta dostępna w ofercie do 

31.10.2019r.)

0,00 zł

miesięcznie (opłata 

pobierana trzeciego 

roboczego dnia miesiąca za 

poprzedni miesiąc)

0 zł przy wykonaniu operacji 

bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną kwotę 

min. 500 zł, w przeciwnym 

wypadku 3 zł

nie dotyczy

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

13.
-

za każde sprawdzenie

11.

za każdą kartę

Stawka obowiązująca

Karty zbliżeniowe Visa/Mastercard 

wydane do Pakietu VIP (w ofercie do 

30.09.2020r.)

nie dotyczy

nie dotyczy

20,00 złnie dotyczy



Bank Spółdzielczy w Sławnie

Taryfa Prowizji i Opłat

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

1. Prowadzenie rachunku  płatniczego miesięcznie 1,00 zł 10,00 zł

2. Wpłata gotówki

a) dokonywana w placówce Banku Spółdzielczego w Sławnie - bez opłat bez opłat
b) dokonywana w urzadzeniu samoobsługujacym (wpłatomat) bez opłat bez opłat

3. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce Banku Spółdzielczego w Sławnie. - 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)

5,00 zł 2,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:                                                                                                                                                                       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 6,00 zł 4,00 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

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

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

a) ELIXIR 1,00 zł 1,00 zł

b) BlueCash 6,00 zł 6,00 zł

c) Expres Elixir 6,00 zł 6,00 zł

d) SORBNET 30,00 zł 30,00 zł

6. Zlecenie stałe:  

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy

a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku Spółdzielczego w Sławnie przelew 5,00 zł 2,00 zł

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

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: za każdy

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

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

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą

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

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

4) odwołanie zlecenia stałego: za każdą

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

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

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 2,00 zł

3)

odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
2) 5,00 zł 5,00 zł

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

VIP (pakiet wycofany z oferty 

01.10.2020r.)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

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

za każdą dyspozycję

"Konto za Złotówkę" (pakiet 

dostępny w ofercie do 

31.10.2019r.)

za każdy przelew

za każdy przelew



Bank Spółdzielczy w Sławnie

Taryfa Prowizji i Opłat

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
 3)

 2,00 zł + koszt listu zwykłego
 3)

b)  jeśli klient nie korzysta z usług bankowości elektronicznej  2,00 zł + koszt listu zwykłego
 3)

 2,00 zł + koszt listu zwykłego
 3)

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 
6) za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł

16. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 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 od każdej przesyłki 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 
5) 

20,00 zł 
5) 

21. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie bez opłat bez opłat

3)
 Opłata wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.

 5)
 Opłaty nie pobiera się za pierwszą kopie

6)
 Nie dotyczy rachunków osób małoletnich

1. Usługa bankowości elektronicznej (Internet Banking)

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

2) abonament miesięczny miesięcznie 0,00 zł 3,00 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
4 ) odblokowanie dostępu do Internet Bankingu każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł

5) autoryzacja kodem SMS za każdego SMS-a 0,10 zł 0,10 zł

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

2. Powiadomienia SMS (SMS Banking)

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

2) zapytanie o saldo 0,45 zł 0,45 zł

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

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

2)
Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank Spółdzielczy w Sławnie.

12.

1)
Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku Spółdzielczego w Sławnie.

za każdy wyciąg

za każde

za każdy dokument

za każde zaświadczenie

za każdego SMS-a 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Rozdział 8. Elektroniczne kanały dostępu

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty "Konto za Złotówkę" (pakiet 

dostępny w ofercie do 

31.10.2019r.)

VIP (pakiet wycofany z oferty 

01.10.2020r.)



Bank Spółdzielczy w Sławnie

Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

 1. Prowadzenie rachunku płatniczego

2) rachunku oszczędnościowego typu a'vista bez opłat

2. Wpłata gotówki - bez opłat

Wypłata gotówki

2) z rachunku oszczędnościowego typu a'vista) bez opłat

Polecenie przelewu wewnętrznego

2) rachunek oszczędnościowy typu a'vista

     a) złożone w formie papierowej  (nie dotyczy przelewów związanych ze spłatą kredytów oraz lokowaniem środków na rachunkach 

oszczędnościowych i lokatach terminowych)
2,00 zł

     b) złozone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat

5.  Polecenie przelewu za każdy przelew

2) z rachunków oszczędnosciowych typu a'vista:

a) złożone w formie papierowej: 

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

a) ELIXIR 4,50 zł

b) BlueCash 8,00 zł

c) Expres Elixir 8,00 zł

d) SORBNET 30,00 zł

b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej : 

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

a) ELIXIR 1,00 zł

b) BlueCash 6,00 zł

c) Expres Elixir 6,00 zł

d) 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: za każdy dokument

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

Ubezpieczenia

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

4. Ubezpieczenie CONCORDIA DOM - produkt w ofercie od 1.11.2015 r. Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1) ubezpieczenie nieruchomości w budowie jednorazowo, ratalnie
wartość składki ustalana jest na 

podstawie indywidualnej oceny ryzyka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2) ubezpieczenie domu lub mieszkania 

3) WARIANT BASIC

ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia 

4) WARIANT STANDARD

ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu 

prywatnym Ubezpieczonego i jego osób bliskich zamieszkujących z Ubezpieczonym i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe 

wycofane z 

oferty 

Concordia z 

dniem 

01.03.2019r.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Rachunki oszczędnościowe  ( w tym rachunki typu a'vista w PLN - wycofane z oferty z dniem 30.09.2020r.)

za każde zestawienie

3.

4.

za każdą dyspozycję



Bank Spółdzielczy w Sławnie
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5)  WARIANT PREMIUM

ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu 

prywatnym Ubezpieczonego i jego osób bliskich zamieszkujących z Ubezpieczonym i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe 

oraz  ubezpieczenie Porady Prawnej w życiu prywatnym
5. Ubezpieczenie na życie - ŻYCIE KOMFORT - produkt w ofercie od 1.11.2015 r. Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

a) śmierć Ubezpieczonego
jednorazowo, rocznie, kwartalnie, 

miesięcznie

wartość składki ustalana jest na 

podstawie indywidualnej oceny ryzyka      

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

Rozdział 2. Klienci instytucjonalni

Ubezpieczenia

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku bieżącym - przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do 

31.03.2015 r.
WSKAŻNIK 

GRKB 0,71%

GRKB + GRKB-TCN 1,08%
  - śmierci Ubezpieczonego 2,76%
  - trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy 1,58%
  - poważnego zachorowania Ubezpieczonego 3,26%
  - utraty pracy przez Ubezpieczonego GRKB - śmierć Ubezpieczonego 

Uwaga:  Ubezpieczonym może być posiadacz lub współposiadacz rachunku bieżącego GRKB-TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy 

GRKB-POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego 

3. Ubezpieczenie do kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych - ubezpieczenie pomostowe spłaty rat kredytów udzielanych 

podmiotom prowadzącym działalność rolniczą
od 1 do 12 miesięcy

4. Ubezpieczenia do kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych - przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do 

31.03.2015 r.
WSKAŻNIK                                            

1) Bezpieczny Kredyt - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności GRKB 0,059%

50.000 zł na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci: GRKB + GRKB-TCN 0,088%
- śmierci Ubezpieczonego 0,178%
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy 0,128%
- poważnego zachorowania Ubezpieczonego 0,218%
- utraty pracy przez Ubezpieczonego 0,88%

1,35%

3,45%

1,97%

4,07%

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

- śmierci Ubezpieczonego 0,038%

- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem 0,456%

3) Bezpieczna Spłata - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia  kredytu z górną granicą odpowiedzialności 50.000 zł na wypadek 

zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci:
WSKAŻNIK

- 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

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

2. 
rocznie, naliczana od sumy 

ubezpieczenia
Bezpieczny Rachunek - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu udzielonego w rachunku bieżącym na wypadek zajścia wypadku 

ubezpieczeniowego w postaci: (aktualizacja sumy 

ubezpieczenia na pierwszy 

dzień każdego rocznego 

okresu kredytowania)

0,187%

miesięcznie/rocznie, 

naliczana od sumy 

ubezpieczenia (aktualizacja 

sumy ubezpieczenia na 

pierwszy dzień każdego 

rocznego okresu 

jednorazowo x liczba 

miesięcy ubezpieczenia, 

naliczana od sumy 

ubezpieczenia

rocznie, naliczana od sumy 

ubezpieczenia (aktualizacja 

sumy ubezpieczenia na 

pierwszy dzień każdego 

rocznego okresu 

kredytowania)

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

WARIANT OCHRONY 

jednorazowo x liczba 

miesięcy ubezpieczenia, 

naliczana od sumy 

ubezpieczenia
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR

WARIANT OCHRONY

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR

GRKB + GRKB-TCN

GRKB

GRKB-UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego 

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ

jednorazowa x liczba miesięcy ubezpieczenia

RODZAJ SKŁADKI

roczna

miesięczna 

GRKB - śmierć Ubezpieczonego 

GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego 

GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego 

GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy 

RODZAJ SKŁADKI

wycofane z 

oferty 

Concordia z 

dniem 

01.03.2019r.

wycofane z 

oferty 

Concordia z 

dniem 

31.10.2019r.
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4) Pakiet Agro: rocznie

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: rocznie

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:
WARIANT BASIC WARIANT STANDARD WARIANT PREMIUM

a) biurowe (w tym: służby zdrowia, szkolne i kultury itp.), handlowe, handlowo-usługowe (w tym: hotelowe, restauracyjne, sakralne itp.)
0,11% 0,24% 0,57%

b) przemysłowe, produkcyjne 0,13% 0,22% 0,43%

c) składowo-magazynowe, inne gospodarcze 0,16% 0,27% 0,53%

d) wielomieszkaniowe 0,035% 0,16% 0,55%

e) ochrona prawna - wariant podstawowy - suma ubezpieczenia do: rocznie

- 50.000 zł

- 100.000 zł

- 200.000 zł

f) ochrona prawna - wariant rozszerzony - suma ubezpieczenia do: rocznie

- 50.000 zł

- 100.000 zł

- 200.000 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 

miesięcznie/rocznie

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

rachunków rozliczeniowych

miesięcznie/rocznie

6. Ubezpieczenie BIZNES CESJA - 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 odpowiedzialności cywilnej

dostępne w wariantach: BASIC, STANDARD, PREMIUM

jednorazowo, ratalnie

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka

0,50% sumy ubezpieczenia

0,12% sumy ubezpieczenia

0,17% sumy ubezpieczenia

30,00 zł

50,00 zł

rocznie, naliczana od sumy 

ubezpieczenia

75,00 zł

miesięczna 0,97 zł/roczna 11,11 zł

0,70% sumy ubezpieczenia

50,00 zł

20,00 zł

miesięczna 0,77 zł/roczna 8,71 zł

110,00 zł

160,00 zł

98,00 zł

143,00 zł

208,00 zł


