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Bank Spółdzielczy w Sławnie

Taryfa Prowizji i Opłat

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

3) WSPÓLNOTA - dla Wspólnot mieszkaniowych;

Pakiety przeznaczone są dla następujących grup klientów:

1) KONTO DLA FIRMY - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek, w tym również osób prowadzacych gospodarstwa rolne oraz wspólników spółek 

cywilnych

2) KONTO DLA BIZNESU - dla pozostałych podmiotów instytucjonalnych, w tym budżetowych,  innych niż w pkt.1) np. stowarzyszenia, straże pożarne, fundacje itp.

Bank Spółdzielczy w Sławnie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w 

walucie krajowej - KLIENCI INSTYTUCJONALNI ".  
Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają:

1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w 

szczególności serwis internetowy (kanał WWW) i Serwis SMS.

2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,

3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,

4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności e-token lub hasło SMS.

Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na nastepujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.

Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.

Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.

Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.

Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe ksiegowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, 

zgodnie z dyspozycją klienta.

Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.

2) cyklicznie,

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,

Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych 

kart płatniczych.
Nie pobiera się prowizji i opłat od wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek w rachunku kredytowym zaciągniętych w banku. 

Za prowadzenie rachunków jednostek budżetowych oraz wpłat i wypłat z tych rachunków Bank pobiera opłaty zgodnie z zawartymi umowami.

W przypadku uruchomienia kredytu w rachunku kredytowym i przekazania go na rachunek bieżący klienta, od wypłaty w.w kredytu prowizji nie pobiera się.

3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem .

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, użytkowanie kart 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) w  miesiącu odpowiadającym miesiącowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat,

z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez Bank. 

W umowie strony mogą inaczej określić zasady lub stawki pobierania opłat.
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Bank Spółdzielczy w Sławnie

Taryfa Prowizji i Opłat

§ 2

8) 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);

1) Bank - Bank Spółdzielczy w Sławnie

14) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,

19) wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;

4) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (zwanej dalej "ustawą"), jeżeli kwota 

każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika;

5) 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; 

17) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego na terytorium innego państwa członkowskiego 

za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;

7) 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;

11) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;

12) powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;

23) zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.

6) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,

20) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym;

21) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku bankowy za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;

2) elektroniczny kanał dostepu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z Bankiem lub Banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urzadzeń elektronicznych, obejmujący w 

szczególności serwis internetowy (kanał www) i serwis SMS, udostepniany na podstawie odrębnej umowy,

Przez określenia użyte w niniejszej taryfie należy rozumieć:

13) prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych klienta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą 

otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego;

18) 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;

22) wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek bankowy za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;

15) 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;

16) 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;

9) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę;

10) 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;

3) indywidualne dane uwierzytelniajace - zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności: e-Token z PIN-em, kod SMS wraz z kodem 

uwierzytelnienia, e-PIN (kod przypisany aplikacji mobilnej), aplikacja nPodpis wraz z certyfikatem, 
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Bank Spółdzielczy w Sławnie

Taryfa Prowizji i Opłat

Dział II. PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych

KONTO DLA FIRMY                                       
(dla osób fizycznych prowadzacych działalnośc 

zarobkową na własny rachunek, w tym również osób 

prowadzących gospodarstwo rolne, oraz wspólników 

spółek cywilnych)

KONTO DLA BIZNESU WSPÓLNOTY

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego :
1) otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

2) prowadzenie rachunku bieżącego 30,00 zł 50,00 zł 15,00 zł

3) prowadzenie rachunku pomocniczego 20,00 zł 25,00 zł 10,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonane w: 

1) placówce Banku 0 zł 0,5 % min. 15 zł 0,3% min. 5 zł

2) urządzeniach samoobsługujących BS Sławno 0 zł 0,2 % min. 3,50 zł 0 zł

3) wpłata bilonu 0 zł 3 % kwoty wpłacanej 0 zł

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku :

1) przez osoby reprezentujące klienta 0 zł  0,5% min. 15 zł 0,2% min. 5 zł

2) przez osoby inne niż wskazane w pkt 1), na podstawie czeku gotówkowego 0,70% 0,70% 0 zł

4. Realizacja przelewów 

1) złożonych w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w banku                                                                          (nie 

dotyczy przelewów związanych ze spłatą kredytów oraz lokowaniem środków na 

4,00 zł 5,00 zł 3,00 zł

b) na rachunki prowadzone w  innych bankach,

1. ELIXIR 10,00 zł 15,00 zł 8,00 zł

2. BlueCash 15,00 zł 20,00 zł 10,00 zł

3. Expres Elixir 15,00 zł 20,00 zł

4. SORBNET 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł

2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

a) na rachunki prowadzone w banku bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach

1. ELIXIR 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

2. BlueCash 10,00 zł 10,00 zł 6,00 zł

3. Expres Elixir 10,00 zł 10,00 zł

4. SORBNET 40,00 zł 40,00 zł 30,00 zł

5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie 

stałe, przelew z datą przyszłą):

1) ustanowienie

a) w oddziale 6,00 zł 6,00 zł bez opłat

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

2) 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)

4,00 zł 5,00 zł 3,00 zł

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 10,00 zł 15,00 zł 8,00 zł

3) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

a) na rachunki prowadzone w banku bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat

5) odwołanie zlecenia stałego:

a) złożone w formie papierowej 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

miesięcznie, za każdy 

rachunek

naliczana od wpłacanej 

kwoty

za każdy przelew

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

naliczana od 

wypłacanej kwoty
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Taryfa Prowizji i Opłat

6. Polecenie zapłaty:

a) złożenie polecenia zapłaty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

b) realizacja polecenia zapłaty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł
c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści 

zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 
1) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

8. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

9. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za sztukę 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

10. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej rachunek
bez opłat bez opłat bez opłat

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego
5,00 zł + koszt przesyłki listu zwykłego zgodnie z 

cennikiem operatora pocztowego 

5,00 zł + koszt przesyłki listu zwykłego zgodnie z 

cennikiem operatora pocztowego 

3,00 zł + koszt przesyłki listu zwykłego zgodnie 

z cennikiem operatora pocztowego 

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

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

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

2) z lat poprzednich
30 zł za pierwszy rok + po 15 zł za każdy 

poprzedni rok

30 zł za pierwszy rok + po 15 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 40 zł + VAT = 49,20 zł 40 zł + VAT = 49,20 zł 40 zł + VAT = 49,20 zł

b) inne niż powyżej 60 zł + VAT = 73,80 zł 60 zł + VAT = 73,80 zł 60 zł + VAT = 73,80 zł

14. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

b) z lat poprzednich 15,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok 15,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok 15,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok

c) odpisu każdego załącznika do wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 15 zł + VAT = 18,45 zł 15 zł + VAT = 18,45 zł 15 zł + VAT = 18,45 zł
b) klient nie określi daty dokonania operacji 25 zł + VAT = 30,75 zł 25 zł + VAT = 30,75 zł 25 zł + VAT = 30,75 zł

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

15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu 

(prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika)

za każdą przekazaną 

kwotę
0,00 zł 0,5 % wyegzekwowanej kwoty nie mniej niż 30 zł 

0,5 % wyegzekwowanej kwoty nie mniej niż 30 

zł 

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

awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku):

1) w przypadku podjęcia gotówki bez opłat bez opłat bez opłat

2) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,3% min.50zł 0,3% min.50zł 0,10%

17.
Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) upomnienia z powodu przekroczenia 

salda 
za każde upomnienie

opłata równa kosztowi listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług 

Pocztowych Poczta Polska S.A.

15,00 zł 15,00 zł

18.
Zmiana pakietu (w przypadku wyboru pakietu z niższą opłatą za prowadzenie 

rachunku)
jednorazowo 150,00 zł 150,00 zł nie dotyczy

19. Za administrowanie czekami rozrachunkowymi przyjętymi do inkasa za każdy czek 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

20.
Za dokonanie blokady na rachunku bankowym z tytułu kredytu , gwarancji lub innego 

zabezpieczenia na wniosek klienta 
za każdą blokadę 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

21.

Czynności niestandardowe np. wyjasnienie szczegółów płatności, zapytanie 

skierowane do innych banków, odzyskanie środków na wniosek klienta,w wyniku 

podania przez niego nieprawidłowego identyfikatora odbiorcy 

za każdą czynność 30,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

naliczana od kwoty do 

wypłaty

za każde zaświadczenie 

(opinie)

za każdy dokument

za każdą dyspozycję

za każdy wyciąg

za każde zestawienie



Bank Spółdzielczy w Sławnie

Taryfa Prowizji i Opłat

22. Usługa płatności masowych

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

23. Zmiana karty wzorów podpisów za każdą zmianę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

24. Opłata za kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu za każdy dokument 20,00 zł
 2)

20,00 zł
 2)

20,00 zł
 2)

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

2)
 nie pobiera się opłaty za pierwszą kopie

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 

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT na wniosek 

klienta

1) z bieżącego roku kalendarzowego

2) z lat poprzednich

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

2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA dla wszystkich pakietów

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
za każde zaświadczenie

bez opłat

bez opłat

15,00 zł

25,00 zł

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

-

bez opłat

od każdej wpłacanej 

kwoty

za każde zestawienie

za każdy dokument

15,00 zł

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

25,00 zł

30 zł + VAT = 36,90
2.

3.

4.

0,30% 0,30% 0,30%



Bank Spółdzielczy w Sławnie

Taryfa Prowizji i Opłat
Dział II.  PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE

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 

1) na rachunki prowadzone w banku bez opłat

2) na rachunki prowadzone w innych bankach 

a) ELIXIR 8,00 zł

b) BlueCash 10,00 zł

c) Expres Elixir 10,00 zł

                d) SORBNET 60,00 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 0,5 % wyegzekwowanej kwoty nie mniej niż 30 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

Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych 

za każde zaświadczenie

za każdy przelew



Dział II. PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE
Rozdział 3. Bankowość elektroniczna

KONTO DLA FIRMY            
(dla osób fizycznych 

prowadzacych działalnośc 

zarobkową na własny 

rachunek, w tym również 

osób prowadzących 

gospodarstwo rolne, oraz 

wspólników spółek 

cywilnych)

KONTO DLA BIZNESU WSPÓLNOTY

Internet Banking (IB)

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

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

3) potwierdzenie  przez Bank na wniosek klienta dokonania 

transakcji wykonanej przez IB
każdorazowo 5,00 + VAT = 6,15 zł 5,00 + VAT = 6,15 zł 5,00 + VAT = 6,15 zł

4) odblokowanie dostępu do IB każdorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

5) instalacja systemu IB dla Firm przez pracownika Banku każdorazowo 70 zł + VAT = 86,10 zł 70 zł + VAT = 86,10 zł 70 zł + VAT = 86,10 zł

6) opłata za użytkowanie e-tokena

jednorazowo wg ceny nabycia wg ceny nabycia wg ceny nabycia

miesięcznie 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

b) wydanie kolejnego e-tokena  w miejsce utraconego lub 

uszkodzonego (w tym wznowienie)
jednorazowo 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

7) zastrzeżenie / odblokowanie e-tokena jednorazowo 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

8) autoryzacja kodem SMS za każdy SMS 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł

2. Opłata za  dojazd interwencyjny  do klienta oraz usługę  

Informatyka Banku w przypadku awarii dostępu do HB lub IB z 

winy klienta na jego wniosek

każdorazowo 100 zł + VAT = 123,00 zł 100 zł + VAT = 123,00 zł 100 zł + VAT = 123,00 zł

SMS Banking

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

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

3) pakiet bezpieczeństwa  bez opłat bez opłat bez opłat

4. Modyfikacja usługi SMS-Banking za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

5. Dodanie nowego użytkownika do systemu
za każdego nowego 

użytkownika
0,00 zł 15,00 zł 0,00 zł

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

a) wydanie e-tokena

za każdego     SMS-a

1.

3.



Dział II. PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE
Rozdział 4. Instrumenty płatnicze

Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)

Mastercard Business 
 9)

Visa Business 
 9a) 

1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie (w tym wydanie duplikatu karty oraz nowej karty w miejsce 

zastrzeżonej):
za każdą kartę

2. Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: za każdą kartę 

3. Zastrzeżenie karty -

4. Obsługa karty: miesięcznie (opłata pobierana trzeciego 

roboczego dnia miesiąca za poprzedni 

miesiąc)

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

6. Opłata za wypłatę gotówki 

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

2) w kasach banków SGB
8)

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
8)

 (przy użyciu terminala POS)

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

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

państwa członkowskiego EOG)
naliczana od wypłacanej kwoty

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

rozliczenia operacji

9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN

10. Zmiana PIN w bankomatach:

1) banków SGB

2) innych, niż wskazane w pkt 1

11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) banków SGB

2) innych, niż wskazane w pkt 1

12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie

13. Transakcje bezgotówkowe -

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

dniu rozliczenia operacji
bez opłat 3%

15. Ekspresowe przesłanie karty lub PIN (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

60 zł

bez opłat

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

10,00 zł

10,00 zł

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

bez opłat

6,00 zł

3% min. 5zł

3% min. 10 zł

4% min.  10zł

3% min. 5zł

2,00 zł

6,00 zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

20,00 zł

3,50 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w poprzednim 

miesiącu kalendarzowym na łaczną kwotę ponad 500 zł, w 

przeciwnym wypadku 7 zł

20,00 zł

bez opłat

10,00 zł

2,00 zł

4,00 zł

5,00 zł



Karta przedpłacona

1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę

2. Opłata roczna za obsługe karty
rocznie, z góry za każdy rok wazności karty

3. Zasilenie rachunku karty -

4. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty -

5. Zmiana PIN w bankomatach:

1) banków SGB

2) innych, niż wskazane w pkt 1

6. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN

7. 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) 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)

8. Sporzadzenie zestawienia transakcji płatniczych -

9. Transakcja bezgotówkowa -

1) dokonana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej -

2) dokonana poza terytorium państw członkowskich EOG -

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

państwa członkowskiego EOG)
-

Karty kredytowe

1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej) za każdą kartę

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

(pierwszej i wznowionych)

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę

5. Wznowienie karty -

6. Zastrzeżenie karty -

7. Opłata za wypłatę gotówki 

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

2) w kasach banków SGB
8)

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
8)

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

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

8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę

35,00 zł

bez opłat

bez opłat

4% min. 10,00 zł

4,50 zł

4% min. 10,00 zł

4% min. 10,00 zł

4% min. 10,00 zł

4% min. 10,00 zł

4% min. 10,00 zł

25,00 zł

za każdą zmianę

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Mastercard

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

2,50 zł

10,00 zł

 Mastercard Business

bez prowizji

bez prowizji

naliczana od wypłacanej kwoty

5,00 zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

karta z funkcja zbliżeniową

2,50 zł

3% min. 10 zł

6,00 zł

10,00 zł

karta z funkcja zbliżeniową

3% min. 10 zł

bez opłat

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

25,00 zł

bez opłat

50,00 zł

bez opłat

bez prowizji

75,00 zł

75,00 zł

75,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji



9. Wydanie pierwszego numeru PIN -

10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN

11. Zmiana limitu kredytowego -

12. Minimalna kwota do zapłaty
naliczana zgodnie z regulaminem 

funkcjonowania kart kredytowych i umową

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

kartę

za każdy monit/wezwanie

14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie
7)

Opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty.
8)

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
9)

 Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwą Mastercard Business zbliżeniowa
9a) 

Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwą Visa Business Electron payWave oraz dla kart Visa Business wznowionych w miejsce ww. kart
10)

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

BLIK

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł

2. Obsługa 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

bez opłat

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

6,00 zł

bez opłat

5% salda min. 50,00 zł

 w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą w tym rolników i wspólników spółek cywilnych opłata 

równa kosztowi listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A., w przypadku 

pozostałych podmiotów – oplata wynosi 20 zł

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Płatności mobilne BLIK

5,00 zł



Dział II. PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE

 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

*odnowienie kredytu -  przedłużenie okresu kredytowania na kolejny okres, sporządzane w formie aneksu (dotyczy kredytów odnawialnych w 

rachunku bieżącym, w tym Agrokredytu)
 - za rozpatrzenie wniosku o udzielenie promesy kredytowej 250,00 zł

2. Prowizja przygotowawcza:

1) kredyty na działalność gospodarczą, w tym rolniczą; kredyty termomodernizacyjne; kredyty dla wspólnot mieszkaniowych 2,5% nie mniej niż 200 zł

2) kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR (linia RR, Z, PR, K01, K02, MRcsk)* 2,00%

3) kredyt obrotowy "Dobry Plon" 2,00%

4) kredyt inwestycyjny SGB AGRO 1,50%

5) kredyt "ZAKUP ZIEMI" 1,50%

6) kredyt "UNIJNY SGB" 1,50%

7) kredyt inwestycyjny z poręczeniem Funduszu Pomerania 1,00%

*Suma wszystkich prowizji i opłat związanych z kredytem preferencyjnym z pomocą ARiMR nie może przekroczyć stawki 

prowizji przygotowawczej wskazanej w taryfie

2a
Prowizja  za przedłużenie okresu kredytowania na kolejny okres (odnowienie), sporządzane w formie aneksu do 

umowy kredytowej (dotyczy kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym w tym Agrokredytu )

naliczana od kwoty odnowionego kredytu (lub kwoty kredytu uwzględniającej 

zwiększenie - jeśli odnawiany kredyt jest jednocześnie zwiększany) płatna 

jednorazowo w dniu zawarcia aneksu

2,50%

Prowizja z tytułu gotowości                                                                                                                                                                                                                                                

dotyczy kredytów udzielonych / odnowionych* od dnia 07.04.2015r.

- w przypadku kredytów nieodnawialnych: naliczana w stosunku rocznym od 

kwoty niewykorzystanego kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy, 

za ilość dni, w których Bank pozostawał w gotowości do wypłaty kredytu w 

terminach i kwotach określonych w umowie kredytu, płatna w dniu 

wykorzystania niewykorzystanej kwoty kredytu

*odnowienie kredytu -  przedłużenie okresu kredytowania na kolejny okres, sporządzane w formie aneksu (dotyczy kredytów odnawialnych w 

rachunku bieżącym, w tym Agrokredytu)

- w przypadku kredytów odnawialnych: naliczana w stosunku rocznym od 

różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji, a kredytem 

wykorzystanym, za każdy dzień niewykorzystania

4.
Prowizja rekompensacyjna**                                                                                                                                                                                                                                          

dotyczy kredytów udzielonych od dnia 07.04.2015r.

**dotyczy także kredytów DOBRY PLON udzielonych do dnia 06.04.2015r. i w stosunku do których będzie dokonywane przedłużenie okresu 

kredytowania na następny 12 miesięczny okres, zgodnie z zapisami procedur Banku 

*** gdy umowa bądź aneks zawarty jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy (prowizja nie pobierana w pierwszym roku od daty udzielenia / 

odnowienia kredytu)

6. Prowizja za obsługę kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR udzielonych w okresie:

a) od 01.11.2012r.  do 14.06.2013r. 0,02%

b) od 17.06.2013r. do 31.12.2014r. 0,03%

7. Prowizja za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu w zakresie:  

1) prolongaty terminu splaty całości lub części kredytu 

    - prolongata na okres do 3 miesięcy 1% nie mniej niż 100,00 zł

    - prolongata na okres powyżej 3 miesięcy 2% nie mniej niż 200,00 zł

2) zwiększenia kwoty kredytu

3. 1,00%

naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym w 

harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu 

(pobierana dla przedterminowych spłat dokonywanych wcześniej niż 14 dni od 

daty umownej zapadalności zobowiązania) - dotyczy kredytów 

nieodnawialnych.

2,00%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, za każdy miesiąc trwania kredytu, 

naliczana i pobierana miesięcznie  

Rozdział 5. Kredyty i pożyczki  

1.

Prowizja wstępna (aplikacyjna) - nie dotyczy kredytów z dopłatami ARiMR oraz produktów udzielanych w ramach 

limitu kredytowego na cele obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                          

(w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja nie podlega 

zwrotowi; prowizja nie jest pobierana od kredytów w sytuacji kiedy bank złożył ofertę kredytową)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu / odnowienie kredytu* / 

zwiększenie kwoty kredytu / otwarcie limitu kredytowego na cele obrotowe, 

naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu/pożyczki, płatna w dniu złożenia 

wniosku

5. Prowizja za obsługę kredytu w rachunku bieżącym*** naliczana w stosunku rocznym od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty 

odnowienia kredytu, płatna za okresy roczne
2,50%

0,1%                                                                                   

(min 100 zł, max 1.000 zł)

naliczana od kwoty udzielonego kredytu płatna jednorazowo przed 

postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

naliczana od kwoty prolongowanej

prowizja pobierana wg punktu 2



3) zabezpieczenia kredytu naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty
0,1% kwoty należności nie mniej niż 100,00 zł i nie 

więcej niż 300,00 zł  

4) innych warunków umowy naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty
0,1% kwoty należności nie mniej niż 100,00 zł i nie 

więcej niż 300,00 zł  

8. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości  

1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 100,00 zł

2) dla podmiotów gospodarczych 200,00 zł

(w przypadku gdy w wyniku wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości nastąpią zmiany w treści umowy 

kredytowej w zakresie ustanowionych zabezpieczeń spłaty kredytu, pobiera się opłatę wynikającą z zapisu pkt. 7. ppkt. 3)

9. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu 0,50%

10. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę
0,5 % od kwoty wnioskowanej kredytu nie mniej 

niż  100,00 zł i nie więcej niż  500,00 zł

11. Za czynności związane z przygotowaniem ugody za każdy wniosek
1% kwoty należności objętej ugodą nie mniej niż 

150,00 zł

12. Za wydanie opinii / zaświadczenia o kliencie na jego wniosek 

1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 70 zł + VAT = 86,10 zł

2) dla podmiotów gospodarczych 100 zł + VAT = 123,00 zł

13. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej (dotyczy klientów współpracujących z Bankiem) za każdy wniosek
0,1% od kwoty wnioskowanej kredytu nie mniej niż 

200,00 zł i nie więcej niż 1.000,00 zł + VAT

14. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej lub aneksu za każdy duplikat 70 zł + VAT = 86,10

15.
Za wydanie innych dokumentów niż wyżej wskazane (m.in. Odpisy, potwierdzenia, dokumenty zwalniające 

zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia):

1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 50,00 zł

2) dla podmiotów gospodarczych 100,00 zł

16. Za sporządzenie harmonogramu spłaty kredytu na wniosek klienta za każdy harmonogram 10,00 zł

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

18. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta za każdą czynność 25,00 zł

19. Za wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu za każdy egzemplarz upomnienia / wezwania 30,00 zł

20.

Za przeprowadzenie kontroli przed wypłatą kredytu lub transzy kredytu inwestycyjnego  lub w innych przypadkach 

wynikających z umowy kredytowej lub regulaminie*:                                                                                                                                            

- do kwoty 100 000 zł                                                                                                                                                                                                       

- powyżej kwoty 100 000 zł                                                                                                                                                                                   

* dotyczy umów  zawartych od 01.10.2013 r.

każdorazowo
100,00 zł                                                                             

150,00 zł

21.
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

22. Opłata:

 - za wezwanie do dostarczenia dowodu zawarcia aktualnej umowy ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia kredytu

 - za inne wezwania związane z niedotrzymaniem warunków umowy w okresie funkcjonowania kredytu

* dotyczy umów  zawartych od 01.10.2013 r.

23. Opłata za ponowienie wezwania do złożenia dokumentów związanych z monitoringiem kredytu*

* dotyczy umów  zawartych od 01.10.2013 r.

24.
Wyjazd interwencyjny do Klienta po upływie 2 m-cy od powstania zobowiązania wymagalnego nie częściej niż 1 raz 

w miesiącu
każdorazowo 50,00 zł

za każde wezwanie, wezwania wysyłane są nieczęściej niż raz w miesiącu 50,00 zł

za każde wezwanie, wezwania wysyłane są nieczęściej niż raz w miesiącu 100,00 zł

za każdy wniosek

za każdą opinię

za każdy dokument



Bank Spółdzielczy w Sławnie

Taryfa Prowizji i Opłat

Załącznik do umowy nr .............................. o ........................................................ z dnia ..........................Dział II. PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Prowizja za wystawienie gwarancji,regwarancji *

a) okres ważności do 6 m-cy 1,0 % nie mniej niż 200,00 zł

b) okres ważności od 6 m-cy do 1 roku 2,0 % nie mniej niż 200,00 zł

c) okres ważności od 1 roku do 2 lat 4,0 % nie mniej niż 300,00 zł

d) okres ważności od 2 do 3 lat 6,0 % nie mniej niż 300,00 zł

e) okres wazności powyżej 3 lat 8,0 % nie mniej niż 300,00 zł

2.
Z tytułu zmiany warunków gwarancji                                                                                                                                                                                                                
Decyzje dotyczące gwarancji na okres ważności pow.1 roku podejmuje Zarząd Banku

 -  za przedłużenie terminu ważności gwarancji 

naliczana i pobierana z góry za cały okres ważności gwarancji, poręczenia  od 

kwoty wnioskowanej, płatna w dniu wystawienia przedłużenia gwarancji, 

poręczenia

pobierana zgodnie ze stawkami w pkt.1

 -  za podwyższenie kwoty gwarancji naliczana od kwoty podwyższenia gwarancji lub poręczenia pobierana zgodnie ze stawkami w pkt.1

 -  za inne zmiany warunków gwarancji za każdą zmianę 300 zł

3. Prowizja za realizację gwarancji od kwoty zgłoszonego roszczenia 0,5 % nie mniej niż 100,00 zł

Prowizja wstępna (aplikacyjna) **                                                                                                                                                                                                                                                                     

(w razie odmowy udzielenia lub rezygnacji kredytobiorcy z gwarancji / linii gwarancji prowizja nie podlega zwrotowi)         

za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji / otwarcie linii gwarancji / 

zwiększenie kwoty linii gwarancji,  poręczenia, naliczana od wnioskowanej 

kwoty płatna w dniu złożenia wniosku

0,25%                                                                               

(min 100 zł, max 1.000 zł)

**nie dotyczy gwarancji udzielanych w ramach otwartych linii gwarancji przed 04.01.2016r.

5. Wystawienie gwarancji na wzorze innym niż standardowo stosowany w banku opłata dodatkowa do pkt. 1 i 4 300 zł

Rozdział 6. Gwarancje, regwarancje, awale 

1.
naliczana i pobierana z góry za cały okres ważności gwarancji, poręczenia  od 

kwoty wnioskowanej, płatna w dniu wystawienia gwarancji, poręczenia

4.



Dział II. PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE
Rozdział 7. 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 Generali Tryb pobierania opłaty

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) utrata pracy

b) śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie

c) 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,  PRESTIŻ, 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

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

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      przez 

Ubezpieczyciela

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%)

      



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

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)

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 stada

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

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez 

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



Bank Spółdzielczy w Sławnie

Taryfa Prowizji i Opłat
Dział II. PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Wpłaty gotówkowe :

1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sławnie (z wyjątkiem rachunków z umowami  zawartymi na warunkach indywidualnych) 0,5 % min. 3,50 zł

2) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,5%  min. 5,00 zł

3) wpłaty na działalność pożytku publicznego bez prowizji

4) wpłaty w związku z zawartą za pośrednictwem Banku  umową ubezpieczenia bez prowizji

5) realizowane w systemie SORBNET 30,00 zł

6) realizowane za pomocą systemu BlueCash 0,5% min.8 zł

7) realizowane za pomocą systemu Expres Elixir 0,5% min.8 zł

2. Realizacji bezgotówkowej płatności kartą za rachunki przy użyciu terminala POS w placówce Banku

1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sławnie (z wyjątkiem rachunków z umowami  zawartymi na warunkach indywidualnych) 0,5 % min. 2,00 zł

2) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,6 % min. 4,00 zł

3. Doładowania telefonów prepaid realizowane w kasie za każde doładowanie 0,00 zł

4. Wypłaty gotówkowe/bezgotówkowe z konta "Inne rozrachunki" 

za kazda operację, 

naliczana od wypłacanej 

kwoty

0,5 % nie mniej niż 5,00 zł

5. Za sporządzenie kopii dowodu wpłaty /wypłaty 
za każdą kopię 

dokumentu
5 zł + VAT = 6,15 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Przyjęcie depozytu do przechowania: klucze, papiery wartościowe (w tym bony oszczędnościowe, akcje i obligacje) po wykonaniu operacji 30 zł + VAT = 36,90 zł

2. Przechowywanie depozytu

Uwaga: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu, np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, albo na zabezpieczenie 

kredytu

3.
Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną, duplikat 

klucza do skarbca nocnego lub do skrytki
po wykonaniu operacji

wg ceny zakupu dokonanego przez Bank  powiększona o 

aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT

4. Za zgubienie lub uszkodzenie  klucza do skarbca nocnego lub do skrytki jednorazowo 50 zł + VAT = 61,50 zł

5. Korzystanie z wrzutni nocnej
naliczana od wpłacanej 

kwoty

0,5% nie mniej niż 10zł                                                                  

lub zgodnie z postanowieniami umowy

Rozdział 8. Pozostałe opłaty

Wpłaty i wypłaty  gotówkowe 

Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek 

miesięcznie 20 zł + VAT =24,60 zł

naliczana od wpłacanej 

kwoty

naliczanej od każdej 

wpłacanej kwoty 



Bank Spółdzielczy w Sławnie

Taryfa Prowizji i Opłat
Inne czynności i usługi bankowe

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1.
Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia oraz sortowania lub paczkowania

naliczana od 

wymienianej kwoty
0,5% nie mniej niż  5,00 zł

2. Za zastrzeżenie:

1) dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty Banku bez opłat

2) dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt 1 10,00 zł

3. Odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości w Centralnej  Bazie Danych Dokumenty zastrzezone za każdą dyspozycję 20,00 zł

 4. Za wydanie innych zaświadczeń lub opinii za każde zaświadczenie 50 zł + VAT = 61,50 zł

5. Za zapytanie w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) za każde zapytanie 6,00 zł

6. Za zapytanie w Krajowym Rejestrze Długów (KRD ) za każde zapytanie 9,00 zł

7. Za sporządzenie protokołu różnic kasowych w wpłacie zamkniętej (wyjątek stanowią falsyfikaty) za każy protokół 10,00 zł

8.
Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku 

po posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c.
za każdą zbiorczą informację 15,00 zł

9. Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym mowa w pkt. 8. za każde udzielenie informacji

 8,50 zł  (koszt listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru wg cennika usług pocztowych Poczta Polska 

S.A.)

za każde zastrzeżenie



Bank Spółdzielczy w Sławnie

Taryfa Prowizji i Opłat

Obsługa rachunków rozliczeniowych

 Moja Firma  Biznes Plus Non profit Agro

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego):

1) otwarcie rachunku -

2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego (bieżącego) 30,00 zł 40,00 zł 5,00 zł 20,00 zł

3) prowadzenie rachunku rozliczeniowego (pomocniczego) 20,00 zł 20,00 zł 2,00 zł 5,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonane w: 

a) placówce Banku. 0,4% min.6 zł 0,4% min.6 zł bez opłat 0,3% min. 5 zł

b) urządzeniach samoobsługujących
 1) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku :
dokonywane w placówce Banku.  0,4% min. 5 zł  0,4% min. 5 zł bez opłat 0,2% min. 5 zł

4. Realizacja przelewów 

1) 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,

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

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 zapłaty

c) 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

Dział III. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

bez opłat

miesięcznie, za każdy 

rachunek (opłata pobierana 

za każdy pełny miesiąc 

trwania umowy)

naliczana od wpłacanej 

kwoty

naliczana od wypłacanej 

kwoty

za każdy przelew

3,00 zł

8,00 zł

10,00 zł

60,00 zł

bez opłat

1,00 zł

6,00 zł

30,00 zł

za każdy przelew

3,00 zł

8,00 zł

bez opłat

1,00 zł

za każdą dyspozycję

6,00 zł

bez opłat

6,00 zł

bez opłat

za każdą dyspozycję

3,00 zł

3,00 zł

5,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

1,00 zł

30,00 zł

za każdy wyciąg bez opłat

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

bez opłat



Bank Spółdzielczy w Sławnie

Taryfa Prowizji i Opłat

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

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

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) Autoryzacja kodem SMS 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
każdorazowo

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 jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł nie dotyczy nie dotyczy

27. Zmiana karty wzorów podpisów za każdą zmianę

28. Opłata za kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu za każdy dokument
1)

opłata pobierana po wprowadzeniu usługi do oferty 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

za każde zestawienie

za każde zaświadczenie 

(opinie)
40 zł + VAT = 49,20 zł

60 zł + VAT = 73,80 zł

za każdy dokument

15,00 zł

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

5,00 zł

15 zł + VAT = 18,45 zł

25 zł + VAT = 30,75 zł

20 zł + VAT = 24,60 zł

0,5 % wyegzekwowanej kwoty nie mniej niż 30 zł 

naliczana od kwoty do 

wypłaty bez opłat

0,10%

0,00 zł

0,00 zł

5,00 + VAT = 6,15 zł

10,00 zł

70 zł + VAT = 86,10 zł

6) Opłata za użytkowanie e-tokena

      - wydanie e-tokena
wg ceny nabycia

6,00 zł

100,00 zł

20,00 zł

0,20 zł

100 zł + VAT = 123,00 zł

za każdego     SMS-a

0,45 zł

bez opłat

nie dotyczy

5,00 zł

15,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny od każdej wpłacanej kwoty 0,30% 0,30% nie dotyczy

20,00 zł

20,00 zł
 4)
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Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) 

karta bez funkcji zbliżeniowej 

(karta wycofana z oferty, 

wznawiana jako karta z funkcją 

zbliżeniową)

Visa Business Electron Visa Business Electron payWave MasterCard Business

1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie (w tym wydanie duplikatu karty oraz nowej karty w miejsce 

zastrzeżonej):

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

2) Biznes Plus

3) Wspólnota

4) Agro

5) Non-profit

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 

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. 5zł 3% min. 5zł 3% min. 5zł

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

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

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

członkowskiego EOG)

naliczana od wypłacanej 

kwoty

3% min. 5zł 3% min.  5zł 3% min.  5zł

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

10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN

11. Zmiana PIN w bankomatach:

1) banków SGB

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. Transakcje bezgotówkowe -

15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

3% 3% bez opłat

16. Ekspresowe przesłanie karty lub PIN (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

karty z funkcją zbliżeniową

za każdą kartę

20,00 zł

za każdą kartę 

bez opłat

miesięcznie (opłata 

pobierana trzeciego 

roboczego dnia miesiąca za 

poprzedni miesiąc)

3 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu kalendarzowym na łaczną kwotę ponad 500zł, w 

przeciwnym wypadku 6 zł

3 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu kalendarzowym na łaczną kwotę ponad 500zł, w 

przeciwnym wypadku 6 zł

20,00 zł

10,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji
bez opłat

naliczana od wypłacanej 

kwoty

2,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

za każdą zmianę 6,00 zł

10,00 zł

za każde sprawdzenie 2,00 zł

4,00 zł

5,00 zł

bez opłat

45 zł
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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 

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)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

MasterCard

25,00 zł

za każdą zmianę 6,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji bez opłat

1,50 zł

2,50 zł

naliczana od wypłacanej 

kwoty

3% min. 4,50 zł

2,50 zł

3% min. 4,50 zł



Bank Spółdzielczy w Sławnie

Taryfa Prowizji i Opłat

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


