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Taryfa prowizji i opłat

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. SGB-Bank S.A. pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe
świadczone w walucie krajowej - Klienci SGB-Banku S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych)", zwaną dalej taryfą. Taryfa nie obowiązuje w SGB-Banku S.A. Oddział w Lesznowoli.
2. Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają:
1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z SGB-Bankiem S.A. lub SGB-Banku S.A. z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń
elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), Teleserwis i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy,
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 SGB-Bank S.A. uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, karta haseł jednorazowych
TAN, hasło SMS, telekod, karta chipowa, PIN do karty chipowej.
3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.
5. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
7. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
8. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku
klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.
9. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a SGB-Bankiem S.A.
10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 9 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:
1) 25 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków i użytkowanie kart (druga część składowa opłaty za użytkowanie kart naliczana w przypadku nie rozliczenia transakcji
bezgotówkowych na wymaganą kwotę, pobierana jest 3 dnia roboczego następnego miesiąca),
2) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat,
z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez SGB-Bank S.A., a w przypadku klientów indywidualnych również w miesiącu
zakończenia.
11. Opłaty roczne pobrane z góry od klientów indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
12. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu: (dotyczy rachunków otwartych przed 12.10.2015 r.)
1) SGB Impuls - przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia (od miesiąca następującego po ukończeniu przez klienta 30 lat pakiet ulega przekształceniu na SGB Priorytet),
2) SGB Konkret - przenaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia,
3) SGB Prestiż - wymagającego miesięcznych wpływów w wysokości min. 5 tys. zł (w przypadku braku wpływów przez 12 kolejnych miesięcy, SGB-Bank S.A. zastosuje pakiet SGB Priorytet).
13. Z pakietu "Konto za Złotówkę" mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w SGB-Banku S.A. i nie posiadali rachunku w SGB-Banku S.A. w
okresie od 1.01.2017 r. do 5.11.2017 r.
14. Klient indywidualny, uprawniony do otrzymywania świadczeń emerytalno-rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w okresie od dnia 13.11.2017 roku do dnia 31.10.2019 roku zawrze z SGBBankiem S.A. umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego „Konto za złotówkę” może uczestniczyć w promocji na zasadach określonych w Regulaminie „Wygodne Konto dla klientów
ZUS”.
15. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:
1) SGB Moja Firma - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
2) SGB Własny Biznes - dla klientów instytucjonalnych,
3) SGB Biznes Plus - dla klientów instytucjonalnych,
4) SGB Non Profit - dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego,
5) SGB Agro - dla rolników indywidualnych.
16. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
17. 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.
18. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie SGB-Banku S.A.
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Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
1)
2)
2.
1)
2)
3.
4.
1)

Otwarcie i prowadzenie rachunku:
otwarcie rachunku
prowadzenie rachunku
Wpłaty gotówkowe na rachunek:
dokonywane w placówce SGB-Banku S.A.
dokonywane w urządzeniach samoobsługowych SGB-Banku S.A.
Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce SGB-Banku S.A.
Realizacja przelewów:
w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:
a) złożonych w formie papierowej:
- na rachunki prowadzone w bankach SGB
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie Express
Elixir
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie
SORBNET
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w bankach SGB
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie Express
Elixir
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie
SORBNET
c) złożonych za pośrednictwem Call Center:
- na rachunki prowadzone w bankach SGB
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie 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 bankach SGB
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w bankach SGB
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
3) realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za pośrednictwem
elektronicznych kanałów dostępu1)
4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania
opłaty

SGB - Standard

"Konto za Złotówkę"

miesięcznie

0,00 zł
5,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

za każdy
przelew

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
5,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

bez opłat
0,50 zł

bez opłat
0,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł

bez opłat
3,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
0,50 zł

25,00 zł

25,00 zł

za każdy
przelew
za każdy
przelew

za każdą
dyspozycję

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
5) odwołanie zlecenia stałego:
a) złożone w formie papierowej

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

bez opłat

za każdą
dyspozycję

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
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3,00 zł

3,00 zł

bez opłat

bez opłat
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6.
1)
2)
3)

Polecenie zapłaty:
złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na
korzystanie z polecenia zapłaty2)

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
8. Wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej:
a) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu
b) jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu
2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta
9.

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

10. Realizacja dyspozycji spadkobierców
11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie

1)
2)

za każdą
dyspozycję

za każdą
dyspozycję
-

za każde
odwołanie albo
zmianę
od każdego
spadkobiercy
za każdą
dyspozycję

2,00 zł
1,00 zł

2,00 zł
1,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

3,50 zł

3,50 zł

2,00 zł
bez opłat
bez opłat

2,00 zł
bez opłat
bez opłat

20,00 zł

20,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

Dla przelewów w systemie SORBNET, złożonych z datą przyszłą w formie papierowej, stosuje się opłaty zgodnie z ust. 4. Realizacja przelewów.
Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez SGB-Bank S.A.
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Rozdział 2.Przeniesiony do Działu V - Produkty wycofane z oferty Banku
Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
1)
2)
2.
1)
2)
3.
4.
5.

Otwarcie rachunku:
terminowej lokaty oszczędnościowej
lokaty terminowej SKARB
Prowadzenie rachunku:
terminowej lokaty oszczędnościowej
lokaty terminowej SKARB
Wpłaty gotówkowe na rachunek
Wypłaty gotówkowe z rachunku
Realizacja przelewów:
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:
a) na rachunki prowadzone w bankach SGB
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB

2)
6.
1)
2)
7.
8.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

-

bez opłat
bez opłat

-

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

za każdy przelew

c) realizowanych w systemie SORBNET4)
w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem:
terminowej lokaty oszczędnościowej
lokaty terminowej SKARB
Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Realizacja dyspozycji spadkobierców
4)

Tryb pobierania opłaty

Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce SGB-Banku S.A.
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bez opłat
3,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję
od każdego spadkobiercy

3,50 zł
bez opłat
20,00 zł
15,00 zł
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Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej
Wyszczególnienie czynności
1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:
1) kanału WWW

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

miesięcznie
0,00 zł

2) Teleserwisu

5,00 zł

3) Serwisu SMS:
a) Pakiet Aktywny (SMS-y wysyłane na żądanie klienta), w skład którego
wchodzą:
- zapytanie o saldo na rachunku
- zapytanie o 5 ostatnich operacji na rachunku
- zapytanie o informacje o zdefiniowanym odbiorcy
- zapytanie o kursy walut
- wykonanie przelewu
b) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego
wchodzą:
- powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie o godz. 18:00, od
poniedziałku do piątku)
- powiadomienie o odmowie realizacji przelewu
c) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego
wchodzą:

5,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału WWW
- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do Teleserwisu
- potwierdzenie transakcji kartowej
2. Opłata za użytkowanie tokena:
1) wydanie pierwszego tokena:

2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie5)):

3) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta
3. Opłata za przekazywanie haseł SMS
4. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta:

za każdy token:
- jednorazowo albo

100,00 zł

- mięsiecznie

5,00 zł

- mięsiecznie

3,00 zł

za każdy token

100,00 zł

miesięcznie

2,00 zł

od każdej przesyłki

1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru

bez opłat

2) za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju

25,00 zł

3) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru

25,00 zł

5)

Użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności tokena nie złoży w SGBBanku S.A. oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia.

7

Taryfa prowizji i opłat

Rozdział 5. Karty płatnicze
Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
karty bez funkcji zbliżeniowej:
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.

Użytkowanie karty

2.

Wydanie karty

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

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)10)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)10)
w bankomatach za granicą

5.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

6.
7.
1)
2)
8.
1)
2)
9.
10.
11.
12.

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Transakcje bezgotówkowe

13. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Tryb pobierania opłaty

miesięcznie

Maestro / Visa Electron

karty z funkcją zbliżeniową:

karty z funkcją zbliżeniową:6)
MasterCard Debit

Visa Electron payWave

MasterCard KKS Lech
(w tym młodzieżowe)

"młodzieżowa"

mobilna Visa

karta z funkcją
zbliżeniową: Mastercard
do "Konta za Złotówkę"

0 zł przy rozliczeniu operacji
bezgotówkowych w miesiącu
kalendarzowym na łączną
kwotę min. 300 zł, w
przeciwnym wypadku 5 zł8)

0,00 zł

Visa Electron payWave

1,50 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na
łączną kwotę min. 500 zł, w przeciwnym wypadku 5 zł 7)

za każdą kartę

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

za każdą zmianę
za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat
1,50 zł
5,00 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 10 zł

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

bez opłat
1,50 zł
2% min. 5,00 zł
2% min. 4,50 zł
3% min. 10,00 zł
1,50 zł

za każdy numer PIN
za każdą zmianę

9)

bez opłat
1,50 zł
5,00 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 10 zł

bez opłat
1,50 zł
3,00 zł
3% min. 4,50 zł
0,00 zł

1,50 zł

0,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

3,50 zł
7,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

4,50 zł
7,00 zł

1,00 zł
1,50 zł
2,00 zł
2,00 zł
45,00 zł
bez prowizji

1,00 zł
1,50 zł
2,00 zł
2,00 zł
45,00 zł
bez prowizji

1,00 zł
1,50 zł
2,00 zł
2,00 zł
nie dotyczy
bez prowizji

1,00 zł
1,50 zł
2,00 zł
2,00 zł
45,00 zł
bez prowizji

3% (dot. Visa Electron)

3%

3%

bez opłat

za każde sprawdzenie

miesięcznie
za każde zestawienie
za każdą przesyłkę
-

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji
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Karty przedpłacone
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1)
2)
8.
1)
2)
3)
4)
5)
9.
10.

Wydanie karty i numeru PIN
Zasilenie rachunku karty
Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty
Zastrzeżenie karty
Wydanie nowego numeru PIN
Użytkowanie karty (opłata miesięczna)
Zmiana PIN w bankomatach:
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)10)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)10)
w bankomatach za granicą
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Transakcje bezgotówkowe

karta bez funkcji zbliżeniowej:
MasterCard
25,00 zł
bez opłat
30,00 zł
bez opłat
6,00 zł
bez opłat

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

4,50 zł
7,00 zł
za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

bez opłat
1,50 zł
1,30 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
bez opłat
bez prowizji

naliczana od wypłacanej
kwoty
miesięcznie
-

Karty kredytowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
1)
2)
2.
1)
2)

Wydanie karty:
głównej
dołączonej
Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)
głównej
dołączonej

3.

Opłata roczna za kartę

4.
5.
6.
7.
8.
1)
2)
3)
4)
5)
9.
10.
11.

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)10)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)10)
w bankomatach za granicą
Zmiana PIN w bankomatach
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana limitu kredytowego

12. Minimalna kwota do zapłaty

Tryb pobierania opłaty

karty bez funkcji zbliżeniowej:
MasterCard / Visa

karta z funkcją zbliżeniową:11)
MasterCard Gold

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

42,00 zł
30,00 zł

-

-

150,00 zł12)

bez opłat
25,00 zł
bez opłat
bez opłat

bez opłat
25,00 zł
bez opłat
bez opłat

3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 7,00 zł
4,50 zł
6,00 zł
bez opłat

3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 7,00 zł
4,50 zł
bez opłat
bez opłat

5% min. 50,00 zł

5% min. 50,00 zł

za każdą kartę

rocznie, z góry za każdy rok
ważności karty (pierwszej i
wznowionych)
z dołu, po każdym roku
ważności karty (pierwszej i
wznowionych), naliczana za
każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą wypłatę, naliczana
od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji
za każdą zmianę
za każdy numer PIN
naliczana zgodnie z
regulaminem funkcjonowania
kart kredytowych i umową
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Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym) lub wezwania do
zapłaty - w przypadkach określonych w umowie o kartę
13.

dla umów zawartych do 11 marca 2016 r.

dla umów zawartych po 11 marca 2016 r.
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
15. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
16. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju
17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

za każde
upomnienie/wezwanie

7,80 zł
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług
Pocztowych Poczta Polska S.A.)
bez opłat

za każde zestawienie
naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji
za każdą kartę
za każdą kartę

6)

2,00 zł

2,00 zł

3% (dot. Visa Electron)

-

nie dotyczy
nie dotyczy

równowartość 148 EUR13
równowartość 95 EUR13)

Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwami MasterCard Debit PayPass i MasterCard PayPass KKS Lech.
Jeżeli nie rozliczono operacji bezgotówkowych na wymaganą kwotę, należna opłata pobierana jest w dwóch częściach składowych zgodnie z zasadami określonymi we Wstępie do Taryfy.
Opłata pobierana 3 dnia roboczego następnego miesiąca
9)
Po udostępnieniu usługi przez SGB-Bank S.A.
10)
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
11)
Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą MasterCard PayPass Gold.
12)
Opłata niepobierana w przypadkurozliczenia w ciągu roku transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 24.000 zł.
13)
Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności.
7)

8)
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Rozdział 6. Kredyty i pożyczki
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty
naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty
odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR),
płatna:
– w przypadku kredytu studenckiego – przy uruchomieniu
każdej transzy kredytu, naliczana od kwoty uruchamianej
transzy,
– w przypadku pozostałych kredytów – jednorazowo, przed lub
przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

1. Prowizja przygotowawcza:
1) udzielenie kredytu gotówkowego:
2) udzielenie/odnowienie kredytu w ROR
a) za odnowienie kredytów udzielonych na podstawie umowy zawartej przed dniem 12.10.2015 r.
b) za udzielenie/odnowienie kredytów udzielonych na podstawie umowy zawartej od dnia 12.10.2015 r.
3) udzielenie kredytu hipotecznego:
a) mieszkaniowe, mieszkaniowe „Mieszkanie dla młodych” dla posiadczy rachunku ROR, karty debetowej oraz karty kredytowej

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
7,00%
2,00%
2,50%
2,00%

b) mieszkaniowe, mieszkaniowe „Mieszkanie dla młodych” dla posiadczy rachunku ROR, karty debetowej oraz karty kredytowej przy
LtV do 50%

1,90%

c) mieszkaniowe, mieszkaniowe „Mieszkanie dla młodych” w przypadkach innych niż w punkcie a) oraz b)
d)termomodernizacyjne
e) konsolidacyjne
f) pożyczki hipoteczne
g) konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie
4) uruchomienie transzy kredytu studenckiego
a) dla którego wniosek kredytowy został złożony do dnia 13 października 2017 roku
b) dla którego wniosek kredytowy został złożony po dniu 13 października 2017 roku, w przypadku gdy klient posiada rachunek ROR
w SGB Banku S.A.
c) dla którego wniosek kredytowy został złożony po dniu 13 października 2017 roku, w przypadku gdy klient nie posiada rachunku
ROR w SGB Banku S.A.

2,50%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%

3.
1)
2)

1,5% transzy
2,5% transzy
naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty
określonym w harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania
przedterminowej spłaty całości lub części kredytu/pożyczki,
niepobierana od kredytów odnawialnych w ROR

2. Prowizja rekompensacyjna
1) kredyty hipoteczne
a) udzielone przed 18.12.2011 r. na kwotę do wysokości 80.000,00 zł włącznie
b) udzielone przed 18.12.2011 r. na kwotę wyższą niż 80.000,00 zł i od 18.12.2011 r. do 21 lipca 2017 r. na dowolną kwotę

2)

0,75% transzy

bez opłat
0,25%

c) udzielone od 22.07.2017 r. (prowizja pobierana do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytowej)
- kredyt mieszkaniowy, mieszkaniowy „Mieszkanie dla młodych”
- pożyczka hipoteczna
- kredyt konsolidacyjny
kredyty inne, niż wskazane w pkt 1:
a) udzielone przed 18.12.2011 r. na kwotę:
- do wysokości 80.000,00 zł włącznie
- wyższą niż 80.000,00 zł
b) udzielone od 18.12.2011 r. na kwotę:
- do wysokości 255.550,00 zł włącznie
- wyższą niż 255.550,00 zł
Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta
kredyty udzielone od 22 lipca 2017 r.
kredyty udzielone do dnia 21 lipca 2017 r. na kwotę do wysokości 255 550 zł, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie

3) kredyty inne, niż wskazane w pkt 1 oraz 2
4. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki
5. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej

2%14)
2%14)
2%14)

bez opłat
0,25%
bez opłat
0,25%
bez opłat
bez opłat
za każdy harmonogram
naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo
naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo
naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty,
płatna jednorazowo
za każdą promesę
za każdą opinię
za każdy duplikat

6. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty
7. Za wydanie promesy kredytowej
8. Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta
9. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki
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10. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub
przewłaszczenia

za każdy duplikat

25,00 zł

Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki
a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r.
11.

b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017

za każde upomnienie

7,80 zł
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.)

c) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017
bez opłat
c) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r.

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

a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r.

za każde wezwanie

12. b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017

7,80 zł
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.)

c) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017
bez opłat
d) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r.
13. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości
Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobierają takie opłaty od SGB14.
Banku S.A.)
14)

za każdy wniosek
za każdą opinię

25,00 zł
opłata w wysokości stosowanej przez bank pobierający
taką opłatę od SGB-Banku S.A.

Nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Jeżeli do zakończenia obowiązywania umowy o kredyt hipoteczny pozostało mniej
niż rok, nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone za okres pozostały do zakończenia umowy.
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Rozdział 7. Ubezpieczenia
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:
1) 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
2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej - do kwoty 30.000 zł
3) CONCORDIA Travel Assistance - koszty leczenia za granicą do kwoty 20.000 EUR

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

-

karta kredytowa MasterCard Gold15)

bez opłat

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

4) Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu,
kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej:
a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł)
b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)
5) Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł)
b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł)
6) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
a) Wariant Classic
b) Wariant Gold
Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"
2. Ubezpieczenie pomostowe kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz pożyczek hipotecznych - przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych
zawartych do 31.10.2013 r.

miesięcznie

1,45 zł
2,55 zł
1,05 zł
2,95 zł
2,05 zł
4,75 zł
Tryb pobierania opłaty

zgodnie z umową kredytu
Ubezpieczenie niskiego wkładu kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz pożyczek hipotecznych - przedłużenie ubezpieczenia dla umów
3. kredytowych zawartych do 31.10.2013 r.

karty debetowe

zgodnie z umową kredytu

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
liczba miesięcy ubezpieczenia (od 1 do 12) * 0,066%
podstawy ubezpieczenia, tj. kwoty udzielonego kredytu lub
kwoty uruchomionego kredytu (w przypadku kredytów
wypłacanych w transzach)
liczba miesięcy ubezpieczenia (od 1 do 60) * stawka:
- 0,05% ubezpieczanej części kredytu, w przypadku
sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym
ubezpieczeniem na życie kredytobiorców
- 0,052% ubezpieczanej części kredytu, w przypadku
sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na
życie kredytobiorców

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

1) za 36 miesięczny okres ubezpieczenia:
- 2,2% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym
ubezpieczeniem na życie kredytobiorców
- 2,3% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia
na życie kredytobiorców
2) za 60 miesięczny okres ubezpieczenia:
- 2,9% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym
ubezpieczeniem na życie kredytobiorców
- 3,0% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia
na życie kredytobiorców
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4. Ubezpieczenie CONCORDIA DOM - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.
1) ubezpieczenie nieruchomości w budowie
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
5) WARIANT PREMIUM

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej
oceny ryzyka

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.
a) śmierć Ubezpieczonego
b) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy
c) poważne zachorowanie Ubezpieczonego
dodatkowo:
a) śmierć dziecka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
b) śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
c) utrata pracy
d) śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie
e) śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy rolniczej
6. Ubezpieczenia ASSISTANCE:
1)

Tryb pobierania opłaty

jednorazowo, rocznie,
kwartalnie, miesięcznie

Dom Assistance - dla kredytobiorcy kredytu mieszkaniowego z zastrzeżeniem, że przedmiot kredytowania jest
gotowy do zamieszkania

bez opłat

a) dla Pakietu SGB Impuls, Pakietu SGB Priorytet, Pakietu SGB e-Konto, Pakietu SGB Konkret
b) dla Pakietu SGB Prestiż
PAKIET II: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP dla
posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dla Pakietu SGB Impuls, Pakietu SGB Priorytet,
Pakietu SGB e-Konto, Pakietu SGB Konkret

7.

Ubezpieczenie ASSISTANCE DLA POSIADACZY RACHUNKU BANKOWEGO W RAMACH PROMOCJI
"WYGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUS"

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

„POMOC W DOMU”;
„POMOC MEDYCZNĄ PODCZAS PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ”;
„POMOC MEDYCZNĄ NA TERENIE RP”;
„UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO”;
„INFOLINIĘ PODRÓŻNĄ”;
„INFOLINIĘ MEDYCZNĄ”.

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej
oceny ryzyka

bez opłat na okres 2 lat

2) Pomoc medyczna na terenie RP - dla posiadaczy Pakietu SGB Priorytet
3) 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) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych:

4)

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

miesięcznie/rocznie

miesięczna 0,97 zł/roczna 11,11 zł
bez opłat

miesięcznie/rocznie

miesięczna 0,77 zł/roczna 8,71 zł

miesięczna 0,60 zł

„POMOC PODCZAS PODRÓŻY SAMOCHODEM”;
miesięcznie

bez opłat16)

Uwaga: Warunki ubezpieczenia, w tym wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, określone są w "Szczególnych warunkach ubezpieczenia ASSISATNCE DLA POSIADACZY RACHUNKU BANKOWEGO W RAMACH
PROMOCJI „WYGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUS”
15)

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

16)

Obowiązuje przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona Ubezpieczeniowa rozpoczyna się zgodnie z zadami określonymi w Szczególnych warunkach ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunku bankowego w
ramach promocji "Wygodne konto dla klientów ZUS".
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Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych i lokacyjnych
Rachunki rozliczeniowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego:
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku bieżącego - otwartego od dnia 17.08.2015 r.1)
a) do którego wydano kartę płatniczą
b) do którego nie wydano karty płatniczej
3) prowadzenie rachunku bieżącego - otwartego do dnia 14.08.2015 r.
4) prowadzenie rachunku pomocniczego
2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:
1) dokonywane w placówce SGB-Banku S.A.
2) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych SGB-Banku S.A.
3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce SGB-Banku S.A.:
1) przez osoby reprezentujące klienta
2) przez osoby inne niż wskazane w pkt 1, na podstawie czeku gotówkowego
4. Realizacja przelewów:
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:
a) złożonych w formie papierowej:
- na rachunki prowadzone w bankach SGB
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie
Express Elixir
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie
SORBNET
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
- na rachunki prowadzone w bankach SGB

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
SGB Moja Firma

SGB Własny Biznes

SGB Biznes Plus

SGB Non profit

SGB Agro

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł
8,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

30,00 zł2)
40,00 zł2)
35,00 zł2)
25,00 zł2)

60,00 zł
60,00 zł
100,00 zł
25,00 zł

5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł

0,3% min. 5,00 zł
0,2% min. 3,50 zł

0,3% min. 5,00 zł3)
0,2% min. 3,50 zł3)

0,15% min. 3,50 zł
0,2% min. 3,50 zł

bez prowizji
0,2% min. 3,50 zł

0,2% min. 3,50 zł
0,2% min. 3,50 zł

0,3% min. 5,00 zł
0,5%-0,7%

0,3% min. 5,00 zł
0,5%-0,7%

0,15% min. 3,50 zł
0,5%-0,7%

bez prowizji
0,5%-0,7%

0,2% min. 3,50 zł
0,5%-0,7%

bez opłat
7,00 zł

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
2,00 zł

bez opłat
5,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,00 zł

20 przelewów w
miesiącu bez opłat,
kolejne 0,80 zł

0,50 zł

1,00 zł

miesięcznie, za każdy
rachunek

naliczana od
wpłacanej kwoty
naliczana od
wypłacanej kwoty
za każdy
przelew

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB

2)
5.
1)

2)

3)

- na rachunki ZUS i Urzędów Skarbowych
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie
Express Elixir
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie
SORBNET
w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)
Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie
stałe, przelew z datą przyszłą):
realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w bankach SGB
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w bankach SGB
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za pośrednictwem
elektronicznych kanałów dostępu4)

1,00 zł

za każdy
przelew
za każdy
przelew
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bez opłat

1,00 zł

0,80 zł

0,50 zł

1,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat
2,50 zł

bez opłat
2,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
2,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

Taryfa prowizji i opłat

4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
5) odwołanie zlecenia stałego:
a) złożone w formie papierowej
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
6. Polecenie zapłaty:
1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:
a) aktywacja usługi
b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty
c) realizacja polecenia zapłaty
2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:
a) realizacja polecenia zapłaty
b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody
na korzystanie z polecenia zapłaty5)
7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
8. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego
9. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego
10. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów
11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej:
a) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu
b) jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu
2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta
12. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta

za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję

jednorazowo
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
-

1,00 zł
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

2,50 zł
bez opłat

2,50 zł
bez opłat

2,50 zł
bez opłat

2,50 zł
bez opłat

2,50 zł
bez opłat

50,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

50,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

50,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

50,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

50,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

5,00 zł
15,00 zł
0,35 zł
30,00 zł

5,00 zł
15,00 zł
0,35 zł
30,00 zł

5,00 zł
15,00 zł
0,35 zł
30,00 zł

5,00 zł
15,00 zł
0,35 zł
30,00 zł

5,00 zł
15,00 zł
0,35 zł
30,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

za każde zestawienie

1) z bieżącego roku kalendarzowego

25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
30,00 zł
25,00 zł + po 12,50 zł za 25,00 zł + po 12,50 zł za 25,00 zł + po 12,50 zł za 25,00 zł + po 12,50 zł za 30,00 zł + po 15,00 zł za
każdy poprzedni rok
każdy poprzedni rok
każdy poprzedni rok
każdy poprzedni rok
każdy poprzedni rok

2) z lat poprzednich
13. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda

1,00 zł
bez opłat

za każde
zaświadczenie
za każdy
dokument

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

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

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

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

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

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

15,00 zł
25,00 zł

15,00 zł
25,00 zł

15,00 zł
25,00 zł

15,00 zł
25,00 zł

15,00 zł
25,00 zł

za każdą dyspozycję

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

16. Otwarcie akredytywy krajowej

za każdą dyspozycję,
naliczana od kwoty
dyspozycji

od 0,5%

od 0,5%

od 0,5%

od 0,5%

od 0,5%

17. 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

naliczana od kwoty do
wypłaty

bez opłat
0,05%-0,2%

bez opłat
0,05%-0,2%

bez opłat
0,05%-0,2%

bez opłat
0,05%-0,2%

bez opłat
0,05%-0,2%

14. 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
15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu
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18. Home Banking (usługa dostępna do 31 grudnia 2017 roku):
1) opłata za udostępnienie usługi6)
opłata za wydanie nowego klucza sprzętowego HASP w przypadku utraty lub uszkodzenia
2)
poprzedniego
3) opłata za niezwrócenie każdego klucza sprzętowego HASP w przypadku rozwiązania Umowy
Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) upomnienia z powodu przekroczenia
19.
salda
20. Zmiana pakietu (w przypadku wyboru pakietu z niższą opłatą za prowadzenie rachunku)
21. Usługa płatności masowych
1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych
2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny

miesięcznie

do 500,00 zł

do 500,00 zł

do 500,00 zł

do 500,00 zł

do 500,00 zł

za każde wydanie

183,00 zł

183,00 zł

183,00 zł

183,00 zł

183,00 zł

za każdy niezwrócony
klucz

183,00 zł

183,00 zł

183,00 zł

183,00 zł

183,00 zł

za każde upomnienie

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

za każdą zmianę

80,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

jednorazowo

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

za każdą wpłatę,
pobierana zbiorczo
raz dziennie

indywidualnie ustalana z indywidualnie ustalana z indywidualnie ustalana z
klientem
klientem
klientem

Rachunki lokacyjne
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Otwarcie i prowadzenie rachunków lokacyjnych:
otwarcie rachunku
prowadzenie rachunku
Wpłaty gotówkowe na rachunek lokacyjny
Wypłaty gotówkowe z rachunku lokacyjnego
Realizacja przelewów:
w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:
a) na rachunki prowadzone w bankach SGB
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
c) realizowanych w systemie SORBNET
2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)
5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego
1.
1)
2)
2.
3.
4.
1)

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty
-

bez opłat
bez opłat
bez opłat

za każdą wypłatę
za każdy przelew

jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 15,00zł7)

jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 15,00zł7)
jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 15,00zł7)
jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 30,00zł7)
jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każdy kolejny 10,00zł7)
bez opłat

-

1)

W przypadku nowych klientów, którzy jednocześnie zawierają z bankiem umowę kredytową, opłaty nie pobiera się przez 6 miesięcy od otwarcia rachunku.
W przypadku rachunku prowadzonego dla wspólnoty mieszkaniowej opłata wynosi 10,00 zł.
W przypadku rachunku prowadzonego dla wspólnoty mieszkaniowej prowizja wynosi 0,1% min. 2,50 zł.
4)
Dla przelewów w systemie SORBNET, złożonych z datą przyszłą w formie papierowej, stosuje się opłaty zgodnie z ust. 4. Realizacja przelewów.
5)
Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez SGB-Bank S.A.
6)
Opłata uzależniona od innych warunków określonych w umowie.
7)
SGB-Bank S.A. nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też w formie bezgotówkowej.
2)
3)
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Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych oraz mieszkaniowe rachunki powiernicze
Rachunki lokat terminowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
1)
2)
2.
1)
2)
3.
4.
5.

Otwarcie rachunku:
lokaty terminowej
lokaty terminowej SKARB
Prowadzenie rachunku:
lokaty terminowej
lokaty terminowej SKARB
Wpłaty gotówkowe na rachunek
Wypłaty gotówkowe z rachunku
Realizacja przelewów:
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł
a) na rachunki prowadzone w bankach SGB
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB

2)
6.
7.
1)
2)
8.
9.
10.
1)
2)

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

-

bez opłat
bez opłat

za każdy przelew

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
4,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
30,00 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET8)
w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem:
lokaty terminowej
lokaty terminowej SKARB

za każde zaświadczenie
za każdą dyspozycję

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu

za każdą dyspozycję

25,00 zł

Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej SKARB
Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku:

za każdą dyspozycję
za każde zestawienie

5,00 zł

5,00 zł
bez opłat

lokaty terminowej
lokaty terminowej SKARB

25,00 zł
10,00 zł

Mieszkaniowe rachunki powiernicze
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego
Uwaga: opłata podstawowa wzrasta o 0,01% za każdą dodatkową wypłatę z rachunku powyżej 4 wypłat dla przedsięwzięcia deweloperskiego
2. Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego

8)

Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce SGB-Banku S.A.
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STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo w dniu
podpisania umowy

opłata podstawowa 0,2% wartości przedsięwzięcia
deweloperskiego, nie mniej 3.000 zł

jednorazowo w dniu
podpisania umowy

opłata podstawowa 0,1% wartości przedsięwzięcia
deweloperskiego, nie mniej 2.000 zł

Taryfa prowizji i opłat

Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej
Wyszczególnienie czynności
1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:
1) kanału WWW

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązujaca
SGB Moja Firma

SGB Własny Biznes

SGB Biznes Plus

SGB Non profit

SGB Agro

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

- jednorazowo albo

70,00 zł

70,00 zł

50,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

- miesięcznie

2,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

- jednorazowo albo

70,00 zł

70,00 zł

50,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

miesięcznie

2) Teleserwisu
3) Serwisu SMS:
a) Pakiet Aktywny (SMS-y wysyłane na żądanie klienta), w skład którego wchodzą:
- zapytanie o saldo na rachunku
- zapytanie o 5 ostatnich operacji na rachunku
- zapytanie o informacje o zdefiniowanym odbiorcy
- zapytanie o kursy walut
- wykonanie przelewu
b) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:
- powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie o godz. 18:00, od poniedziałku do piątku)
- powiadomienie o odmowie realizacji przelewu
c) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:
- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału WWW
- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do Teleserwisu
- potwierdzenie transakcji kartowej
2. Opłata za użytkowanie tokena:
1) wydanie pierwszego tokena

2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie9))

za każdy token:

- miesięcznie

2,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

130,00 zł

130,00 zł

130,00 zł

130,00 zł

130,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

20,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

1) wydanie pierwszej karty chipowej

40,00 zł

40,00 zł

10,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

2) wydanie kolejnej karty chipowej (w tym wznowienie9))
3) zastrzeżenie karty chipowej

65,00 zł

65,00 zł

65,00 zł

65,00 zł

65,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

1) pierwszego

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

2) drugiego i trzeciego

90,00 zł

90,00 zł

90,00 zł

90,00 zł

90,00 zł

3) każdego następnego

180,00 zł

180,00 zł

180,00 zł

180,00 zł

180,00 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta
3. Opłata za kartę haseł jednorazowych TAN:

za każdy token
za każdą kartę

1) wydanie pierwszej karty haseł jednorazowych TAN
2) wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych TAN (w tym wznowienie10))
4. Opłata za przekazywanie haseł SMS
5. Opłata za użytkowanie karty chipowej:

miesięcznie
za każdą kartę

4) zmiana uprawnień zawartych w karcie chipowej
Wygenerowanie i przesłanie nowego numeru PIN do karty chipowej (w tym przy wznowieniu karty
chipowej)
7. Opłata za wydanie czytnika do kart chipowych:
6.

8. Wydanie nowego telekodu do Teleserwisu/Serwisu SMS

za każdy numer
za każdy czytnik

za każdy kod
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9. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta:
1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru

za każdą przesyłkę
bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2) za pośrednictwem firmy kurierskiej

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

3) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

9)

Użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token/kartę chipową, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności nie złoży w SGB-Banku S.A. oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia.

10)

Użytkownik automatycznie otrzymuje nową kartę haseł jednorazowych TAN, jeżeli przed wykorzystaniem 40 hasła nie złoży w SGB-Banku S.A. oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia.
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Rozdział 4. Karty płatnicze
Karty wydane do rachunku bieżącego lub pomocniczego (debetowe)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

Visa Business Electron
1. Użytkowanie karty:12)
1) SGB Moja Firma

4) SGB Agro
5) SGB Non-profit

5.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

6.
7.
1)
2)
8.
1)
2)
9.
10.
11.
12.

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Transakcje bezgotówkowe

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)13)
5) w bankomatach za granicą

13. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Visa Business Electron
payWave

2,50 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min.
500 zł, w przeciwnym wypadku 5 zł
3,50 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min.
600 zł, w przeciwnym wypadku 7 zł
3,50 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min.
1000 zł, w przeciwnym wypadku 7 zł
2,50 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min.
500 zł, w przeciwnym wypadku 5 zł
2,50 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min.
200 zł, w przeciwnym wypadku 5 zł

3) SGB Biznes Plus

Wydanie:
duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
nowej karty w miejsce utraconej
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)13)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

MasterCard Business11)

miesięcznie

2) SGB Własny Biznes

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

karty z funkcją zbliżeniową:

karta bez funkcji zbliżeniowej:

za każdą kartę

od każdej zmiany
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdy numer PIN

20,00 zł
40,00 zł
5,00 zł

20,00 zł
40,00 zł
5,00 zł

20,00 zł
40,00 zł
5,00 zł

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

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

bez opłat
1,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 10,00 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 10,00 zł

1,50 zł
6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

6,00 zł
7,00 zł

bez opłat
1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
45,00 zł
bez opłat

bez opłat
1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
45,00 zł
bez opłat

bez opłat
1,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
45,00 zł
bez opłat

3%

bez opłat

3%

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

miesięcznie
za każde zestawienie
za każdą przesyłkę
naliczana od kwoty transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
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Karty przedpłacone
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
1)
2)
3.
4.
1)
2)
3)
4)
5)

Wydanie karty i numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Wydanie nowego numeru PIN
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)13)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)13)
w bankomatach za granicą

Tryb pobierania opłaty

karta bez funkcji zbliżeniowej:
MasterCard
25,00 zł14)

za każdą kartę
za każdą zmianę

4,50 zł
7,00 zł
6,00 zł

za każdy numer PIN
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

bez opłat
1,50 zł
1,30 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

Karty świadczeniowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.

Wydanie karty i PIN
Zasilenie rachunku karty
Wydanie nowego numeru PIN
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty
Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB
Transakcje bezgotówkowe

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
za każdą dyspozycję
za każdy numer PIN
miesięcznie
-

karta bez funkcji zbliżeniowej:
MasterCard
wg indywidualnie uzgodnionych stawek
wg indywidualnie uzgodnionych stawek
6,00 zł
bez opłat
wg indywidualnie uzgodnionych stawek
bez opłat
bez prowizji

Karty charge
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wydanie karty dla posiadacza rachunku prowadzonego w pakiecie:
1) SGB Moja Firma:
a) pierwszej
b) kolejnej
2) SGB Własny Biznes:
a) pierwszej
b) kolejnej
3) SGB Biznes Plus:
a) pierwszej
b) kolejnej
4) SGB Agro:
a) pierwszej
b) kolejnej
5) SGB Non-profit:
a) pierwszej
b) kolejnej
Uwaga: w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjowania opłaty
2. Wydanie:
1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
2) nowej karty w miejsce utraconej

Tryb pobierania opłaty

karty bez funkcji zbliżeniowej:
MasterCard Business

MasterCard Business Gold

80,00 zł
70,00 zł

350,00 zł
350,00 zł

80,00 zł
70,00 zł

350,00 zł
350,00 zł

60,00 zł
60,00 zł

300,00 zł
300,00 zł

80,00 zł
70,00 zł

350,00 zł
350,00 zł

80,00 zł
70,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

20,00 zł
70,00 zł

20,00 zł
300,00 zł

za każdą kartę

za każdą kartę
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3.
1)
2)
3)
4)
5)

Wznowienie karty dla posiadacza rachunku prowadzonego w pakiecie:
SGB Moja Firma
SGB Własny Biznes
SGB Biznes Plus
SGB Agro
SGB Non-profit
Uwaga: w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjowania opłaty
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)13)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

za każdą kartę
40,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
40,00 zł
40,00 zł

350,00 zł
350,00 zł
300,00 zł
350,00 zł
nie dotyczy

bez opłat
bez opłat
5,00 zł

bez opłat
bez opłat
5,00 zł

2,00%
2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
6,00 zł

2,00%
2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
6,00 zł

4,50 zł
7,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
50,00 zł
bez opłat

4,50 zł
7,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
50,00 zł
bez opłat

1%
1%

1%
1%

naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po
wpływie środków na rachunek

50,00 zł

100,00 zł

za każde upomnienie/wezwanie

10,00 zł

10,00 zł

17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

za każdą kartę

równowartość w złotych 150 USD15)
plus koszty operacyjne MasterCard

równowartość w złotych 150
USD15) plus koszty operacyjne
MasterCard

18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

za każdą kartę

równowartość w złotych 95 USD15)
plus koszty operacyjne MasterCard

równowartość w złotych 95
USD15) plus koszty operacyjne
MasterCard

4.
5.
6.
7.
1)
2)
3)
4)
5)
8.
9.
1)
2)
10.
11.
12.
13.
14.
1)
2)

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)13)
w bankomatach za granicą
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki SGB-Banku S.A.
Transakcje bezgotówkowe
Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki:
w kraju
za granicą

15. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia
16.
Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę

za każdą zmianę

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

za każdy numer PIN
za każdą zmianę

miesięcznie
za każde zestawienie
po upływie terminu
miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji
wykonanych w poprzednim cyklu
rozliczeniowym

Karty kredytowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Wydanie karty (głównej lub dołączonej)

2.

Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)

3.
4.
5.
6.

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
rocznie, z góry za każdy rok ważności karty
(pierwszej i wznowionych)
za każdą kartę
za każdą kartę
-
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karta bez funkcji zbliżeniowej:
MasterCard Business
75,00 zł
75,00 zł
75,00 zł
35,00 zł
bez opłat
bez opłat
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7.
1)
2)
3)
4)
5)
8.
9.
10.

Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)13)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)13)
w bankomatach za granicą
Zmiana PIN w bankomatach
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana limitu kredytowego

za każdą zmianę
za każdy numer PIN
-

11. Minimalna kwota do zapłaty
12.

Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę

13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

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
4,50 zł
6,00 zł
bez opłat

naliczana zgodnie z regulaminem
funkcjonowania kart kredytowych i umową

5% min. 50,00 zł

za każde upomnienie/wezwanie

20,00 zł

za każde zestawienie

5,00 zł

11)

Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą MasterCard Business PayPass.
Jeżeli nie rozliczono operacji bezgotówkowych na wymaganą kwotę, należna opłata pobierana jest w dwóch częściach składowych zgodnie z zasadami określonymi we Wstępie do Taryfy.
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
14)
Dla posiadaczy rachunku bieżącego w pakiecie SGB Biznes Plus 2 pierwsze karty przedpłacone bezpłatnie.
15)
Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności.

12)
13)

24

Taryfa prowizji i opłat

Rozdział 5. Kredyty i pożyczki
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Prowizja wstępna (aplikacyjna)

Tryb pobierania opłaty
- za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu/pożyczki, naliczana od wnioskowanej
kwoty kredytu/pożyczki, płatna w dniu złożenia wniosku
- w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania
umowy kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia
kredytu, zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej
- prowizja nie jest pobierana od kredytów konsorcjalnych, w których SGB-Bank S.A.
jest uczestnikiem konsorcjum, a także w przypadku klientów, którym SGB-Bank S.A.
złożył ofertę kredytową (oferta złożona z inicjatywy SGB-Banku S.A.)

2. Prowizja przygotowawcza:
1) kredyty na działalność gospodarczą, termomodernizacyjne, technologiczne:
a) do 12 miesięcy
b) powyżej 12 miesięcy
2) kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR (linia RR, Z PR, K01, K02. MRcsk16)
3) kredyty z linii EFRWP:
a) agroturystyka
b) pozostałe
4) kredyty dla wspólnot mieszkaniowych (z wyłączeniem pkt 1)
3. Prowizja z tytułu gotowości

4. Prowizja rekompensacyjna

naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia kredytu (dotyczy
kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do
dyspozycji kredytobiorcy

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

od 0,25%
(min 100 zł, max 1.000 zł)

od 2%
od 2,5%
2,00%
1,5%
2%
od 1%

- w przypadku kredytów nieodnawialnych: naliczana w stosunku rocznym od kwoty
niewykorzystanego kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy, za ilość dni,
w których SGB-Bank S.A. pozostawał w gotowości do wypłaty kredytu w terminach i
kwotach określonych w umowie kredytu, płatna w dniu wykorzystania
niewykorzystanej kwoty kredytu
- w przypadku kredytów odnawialnych: naliczana w stosunku rocznym od różnicy
pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji, a kredytem wykorzystanym, za
każdy dzień niewykorzystania
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.

5. Prowizja za obsługę kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR udzielonych w okresie od 18.09.2012 r. naliczana od kwoty udzielonego kredytu, za każdy miesiąc trwania kredytu,
naliczana i pobierana zgodnie z harmonogramem spłat rat odsetkowych
do 31.12.2014 r.
6. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki
naliczana od kwoty prolongowanej
7. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej
naliczana od kwoty długu
8. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty
naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty
9. Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu
kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik:
za każdy egzemplarz zaświadczenia
1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą
2) dla podmiotów gospodarczych
10. Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek (w zależności od stopnia złożoności):
1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą
za każdą opinię
2) dla podmiotów gospodarczych
11. Za wydanie promesy kredytowej
za każdą promesę
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od 1%

od 0,5%

0,03%
od 1%
od 0,5%
od 0,1%

30,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
od 50,00 zł do 500,00 zł
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12. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki
13. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu
rejestrowego lub przewłaszczenia:
1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą
2) dla podmiotów gospodarczych
14. Za wysłanie upomnienia:
15. Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu
16. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości:
1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą
2) dla podmiotów gospodarczych
17. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta
18. Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobierają takie
opłaty od SGB-Banku S.A.)

16)

za każdy duplikat
za każdy duplikat
za każdy egzemplarz upomnienia
za każde wezwanie
za każdy wniosek
za każdą czynność
za każdą opinię

10,00 zł

30,00 zł
80,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
25,00 zł
opłata w wysokości stosowanej przez bank
pobierający taką opłatę od SGB-Banku S.A.

Suma wszystkich prowizji i opłat związanych z kredytem preferencyjnym z pomocą ARiMR nie może przekroczyć stawki prowizji przygotowawczej wskazanej w taryfie.

Rozdział 6. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Prowizja wstępna

2. Prowizja za wystawienie

3. Z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, poręczenia, regwarancji

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za rozpatrzenie zlecenia udzielenia limitu, wystawienia gwarancji/ regwarancji,
poręczenia, promesy wystawienia gwarancji/regwarancji, naliczana od kwoty
wnioskowanej, płatna w dniu złożenia zlecenia (w razie odmowy wystawienia
gwarancji/regwarancji lub rezygnacji zleceniodawcy, prowizja nie podlega zwrotowi)

od 0,25%
(min 100 zł, max 1.000 zł)

z tytułu wystawienia gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu, pobierana od kwoty
czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu, naliczana i płatna z góry w
pierwszym dniu okresu prowizyjnego (ustala się miesięczne lub kwartalne okresy
prowizyjne)

od 2% rocznie

za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji

od 1%
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Rozdział 7. Ubezpieczenia
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Tryb pobierania opłaty
karta charge MasterCard Business Gold
1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:
1) 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
2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej - do kwoty 30.000 zł
3) CONCORDIA Travel Assistance - koszty leczenia za granicą do kwoty 20.000 EUR
Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia: Ubezpieczenie kart dla klienta, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej oraz CONCORDIA Travel Assistance
4) Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie
karty debetowe, karta charge MasterCard Business
towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej:
a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł)
miesięcznie
1,45 zł
b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)
2,55 zł
5) Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł)
1,05 zł
b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł)
2,95 zł
6) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
a) Wariant Classic
2,05 zł
b) Wariant Gold
4,75 zł
Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
2. Ubezpieczenie na życie - ŻYCIE KOMFORT - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.
Tryb pobierania opłaty
a) śmierć Ubezpieczonego
b) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy
c) poważne zachorowanie Ubezpieczonego
dodatkowo :
a) śmierć dziecka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

jednorazowo, rocznie,
kwartalnie, miesięcznie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka
1 rata – zniżka składki (– 5%)
2 raty – wartość składki wg taryfy standardowej
4 raty – zwyżka składki (+5%)

b) śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
c) utrata pracy

3.

4.

d) śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie
e) śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy rolniczej
Ubezpieczenie CONCORDIA FIRMA - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

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
Ubezpieczenie AGRO EKSPERT - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.
a) AGRO-CASCO
b) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
c) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
d) OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
e) OC z tytułu wykonywania Usług międzysąsiedzkich
d) ochrona prawna
dostępne w wariantach: BASIC, STANDARD, PREMIUM, OCK

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo, ratalnie
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wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka
1 rata - wartość składki wg taryfy standardowej
2 raty – zwyżka składki (+5%)
4 raty – zwyżka składki (+10%)
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5.

6.

Ubezpieczenie CONCORDIA AGRO - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.
a) obowiązkowe OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

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
Ubezpieczenie BIZNES CESJA - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka
1 rata - wartość składki wg taryfy standardowej
2 raty – zwyżka składki (+5%)
4 raty – zwyżka składki (+10%)

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka
1 rata - wartość składki wg taryfy standardowej
2 raty – zwyżka składki (+5%)

miesięcznie/rocznie

miesięczna 0,97 zł/roczna 11,11 zł

miesięcznie/rocznie

miesięczna 0,77 zł/roczna 8,71 zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

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
7. 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 - Pakiet SGB Moja Firma
2) PAKIET II: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP dostępny dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych - Pakiet SGB Moja Firma
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Dział IV. Pozostałe opłaty
Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

Wpłaty gotówkowe:

naliczana od wpłacanej
kwoty

1) na rachunki prowadzone w SGB-Banku S.A. (z wyłączeniem rachunków prowadzonych w ramach pakietów)
2) na rachunki prowadzone w bankach spółdzielczych SGB

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
bez prowizji
0,2% min. 3,50 zł

3) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż wskazane w pkt 1 i 218)
4) wpłaty na działalność pożytku publicznego
5) wpłaty w związku z zawartą za pośrednictwem SGB-Banku S.A. umową ubezpieczenia

0,4% min. 3,50 zł
bez prowizji
bez prowizji

6) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych SGB-Banku S.A.:
a) na rachunki prowadzone w SGB-Banku S.A. (z wyłączeniem rachunku oszczędnościowo-inwestycyjnego oraz rachunków prowadzonych w ramach pakietów
taryfowych)
b) na rachunki prowadzone w bankach spółdzielczych SGB

bez prowizji
0,2% min. 3,50 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż wskazane w lit. a i b

0,4% min. 3,50 zł

Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Przyjęcie depozytu do przechowania: klucze, papiery wartościowe (w tym bony oszczędnościowe, akcje i obligacje)
2. Przechowywanie depozytu

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

po wykonaniu operacji
miesięcznie

30,00 zł
30,00 zł

a) mała skrytka

dziennie

2,00 zł

b) średnia skrytka

dziennie

2,50 zł

c) duża skrytka

dziennie

3,50 zł

a) mała skrytka

miesięcznie

20,00 zł

b) średnia skrytka

miesięcznie

30,00 zł

c) duża skrytka

miesięcznie

55,00 zł

Uwaga: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu, np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, albo na zabezpieczenie
kredytu
3. Wynajem skrytek sejfowych:
1) na dni:

2) na miesiące:

3) na lata:
a) mała skrytka

rocznie

200,00 zł

b) średnia skrytka

rocznie

250,00 zł

c) duża skrytka

rocznie

450,00 zł

po wykonaniu operacji

wg ceny zakupu dokonanego przez SGB-Bank S.A.
powiększona o aktualnie obowiązującą stawkę podatku
VAT

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

18)

W sytuacjach uzasadnionych rachunkiem ekonomicznym dla klientów instytucjonalnych możliwe podwyższenie prowizji do 0,6%, nie mniej niż 3,50 zł.
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Rozdział 3. Usługi świadczone w zakresie obrotu bonami skarbowymi i prowadzenia indywidualnego rachunku bonów skarbowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.
1)
2)
4.
1)
2)
5.
6.
1)
2)
3)
7.
8.
1)
2)

Otwarcie indywidualnego rachunku bonów skarbowych
Prowadzenie indywidualnego rachunku bonów skarbowych
Blokowanie bonów skarbowych:
z tytułu zabezpieczenia płatności transakcji kupna bonów na rynku wtórnym
w celach innych, niż wskazane w pkt 1
Wystawienie potwierdzenia stanu posiadania bonów skarbowych:
po dokonaniu transakcji
dodatkowo na żądanie klienta
Przechowywanie bonów skarbowych
Kupno/sprzedaż bonów na rynku wtórnym:
opłata za rejestrację transakcji (jeżeli stroną transakcji nie jest SGB-Bank S.A.)
opłata za rejestrację transakcji (jeżeli stroną transakcji jest SGB-Bank S.A.)
transakcja niezrealizowana
Wykup bonów skarbowych
Transfer bonów skarbowych:
z SGB-Banku S.A. na rachunek innego uczestnika Rejestru Papierów Wartościowych
do SGB-Banku S.A. z rachunku innego uczestnika Rejestru Papierów Wartościowych

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każdą dyspozycję

bez opłat
bez opłat
bez opłat
5,00 zł

za każde potwierdzenie

za każdą transakcję

za każdą dyspozycję

bez opłat
10,00 zł
bez opłat
10,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
10,00 zł
bez opłat

Rozdział 4. Inne czynności i usługi bankowe
Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po
1. posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

za każdą zbiorczą informację

15,00 zł

2. Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym mowa w pkt.1.

za każde udzielenie informacji

7,80 zł
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru wg Cennika Usług Pocztowych
Poczta Polska S.A.)

3. Za wydanie klientom (na ich wniosek) potwierdzenia salda z przeznaczeniem dla audytorów (dot. banków niezrzeszonych z SGB-Bankiem S.A.)

za każde przekazanie

4. Doradztwo w zakresie środków pomocowych Unii Europejskiej niezwiązane z wystąpieniem zobowiązania kredytowego w SGB-Banku S.A.
5. Korzystanie z wrzutni nocnej (usługa oferowana klientom instytucjonalnym)
6. Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia, sortowania lub paczkowania
Uwaga: w sytuacjach uzasadnionych rachunkiem ekonomicznym dla klientów instytucjonalnych możliwe podwyższenie prowizji
7. Za zastrzeżenie:
1) dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty SGB-Banku S.A.
2) dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt 1

naliczana od wpłacanej kwoty
naliczana od wymienianej kwoty

150,00 zł
1,00 zł - 900,00 zł
powiększona o stawkę podatku VAT
0,2%
0,4%

za każde zastrzeżenie
bez opłat
10,00 zł

Rozdział 5. Platforma walutowa
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Udostępnienie platformy walutowej dla pierwszego użytkownika/pełnomocnika
2. Udostępnienie platformy walutowej dla każdego kolejnego pełnomocnika

Tryb pobierania opłaty
-
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Dział V. Produkty wycofane z oferty banku
Karty płatnicze

Dział V. Produkty wycofane z oferty banku cd.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
1)
2)
2.
1)
2)
3.
4.
5.
6.
7.
1)
2)
3)
4)
5)
8.
9.
1)
2)
10.
11.
12.
13.
1)
2)

Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej:
uszkodzonej
utraconej
Wznowienie karty głównej lub dołączonej:
dla posiadaczy ROR w pakiecie SGB Prestiż
dla posiadaczy ROR w pozostałych pakietach
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)1)
w bankomatach za granicą
Przesłanie do klienta numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Transakcje bezgotówkowe
Za odroczony termin płatności od transacji sprzedaży i wypłat gotówki:
w kraju
za granicą

14. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN2)

Tryb pobierania opłaty

Visa Classic
(charge)

Dział V. Produkty wycofane z oferty banku cd.
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard Standard
(charge)

MasterCard Gold
(charge)

za każdą kartę

za każdą zmianę

naliczana od wypłacanej
kwoty, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

za każdą dyspozycję
za każdą zmianę

miesięcznie
za każde zestawienie
miesięcznie, naliczana od
kwoty transakcji
wykonanych w poprzednim
cyklu rozliczeniowym
naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

20,00 zł
40,00 zł

20,00 zł
40,00 zł

20,00 zł
200,00 zł

-

-

bez opłat
bez opłat
bez opłat
5,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
5,00 zł

200,00 zł
300,00 zł
20,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł

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

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

2%
2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
6,00 zł

4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
2,00 zł
bez prowizji

4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
2,00 zł
bez prowizji

4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
2,00 zł
bez prowizji

1%
1%

1%
1%

1%
1%

3%

nie dotyczy

15. Opłata za wysłanie monitu listowego w przypadkach określonych w umowie o kartę

za każdy monit

7,80 zł
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.)

16. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

za każdą kartę

nie dotyczy

nie dotyczy

równowartość 150 USD3)
plus koszty operacyjne
MasterCard

17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

za każdą kartę

nie dotyczy

nie dotyczy

równowartość 95 USD3)
plus koszty operacyjne
MasterCard

1)
2)
3)

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
Opłata obowiązuje od 02.11.2015 r.
Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności.
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Ubezpieczenia
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty

Visa Electron payWave (wydane przed 1.04.2015 r.)

-

bez opłat

1) Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta
Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta''
2)

Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta oraz Assistance

Visa Electron Business payWave (wydane przed 1.04.2015 r.)

-

bez opłat
Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczególnych warunkach ubezpieczenia Concordia Visa Assistance" oraz "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Bezpieczna Karta dla klienta"
2. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:
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), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej (do kwoty 30.000 zł), CONCORDIA Travel Assistance
(koszty leczenia za granicą do kwoty 20.000 EUR)

-

MasterCard Gold (karta charge)

bez opłat

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia: Ubezpieczenie kart dla klienta, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej oraz CONCORDIA Travel Assistance
3. Ubezpieczenia ASSISTANCE:
1) PAKIET I: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP, Koszty leczenia i assistance podczas
miesięczna 0,97 zł/roczna 11,11 zł
miesięcznie/rocznie
podróży zagranicznej (bez rozszerzenia o sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku) - dostępny dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych SGB
Ekspert
2) Pakiet
PAKIET
II: Dom
Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP - dostępny dla posiadaczy rachunków
miesięczna 0,77 zł/roczna 8,71 zł
miesięcznie/rocznie
rozliczeniowych - Pakiet SGB Ekspert
Uwaga: Ubezpieczenie obowiązuje do końca terminu ważności kart wydanych przed 1.04.2015 r.
4. Ubezpieczenie nieruchomości i nieruchomości w budowie na 12-miesięczny okres ubezpieczenia
0,06% sumy ubezpieczenia
a) z tytułu ubezpieczenia nieruchomości
rocznie
0,09% sumy ubezpieczenia
b) z tytułu ubezpieczenia nieruchomości w budowie
c) ruchomości domowych, stałych elementów wyposażenia oraz odpowiedzalności cywilnej w życiu prywatnym na 12-miesięczny okres
ubezpieczenia:
- WARIANT I
50,00 zł

ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę 10.000 zł,
ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę 5.000 zł,
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę 10.000 zł
- WARIANT II
ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę 20.000 zł,
ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę 10.000 zł,
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę 20.000 zł
- WARIANT III
ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę 60.000 zł,
ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku na kwotę 30.000 zł,
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę 60.000 zł
Uwaga: Warunki obowiązują do umów ubezpieczenia, do których Ubezpieczony przystąpił do dnia 31.10.2015 r.
5. Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku ROR
Bezpieczny Rachunek - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu udzielonego w rachunku ROR na wypadek zajścia
wypadku ubezpieczeniowego w postaci:
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
- poważnego zachorowania Ubezpieczonego
- utraty pracy przez Ubezpieczonego
Uwaga: ubezpieczonym może być posiadacz lub współposiadacz rachunku ROR

100,00 zł

250,00 zł

rocznie, naliczana od
sumy ubezpieczenia
(aktualizacja sumy
ubezpieczenia na pierwszy
dzień każdego rocznego
okresu kredytowania)

Uwaga: Warunki obowiązują do umów ubezpieczenia, do których Ubezpieczony przystąpił do dnia 31.10.2015 r.
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WARIANT OCHRONY
GRKB
GRKB + GRKB-TCN
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR
GRKB: śmierć Ubezpieczonego
GRKB-TCN: trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy
GRKB-POZ: poważne zachorowanie Ubezpieczonego
GRKB-UPR: utrata pracy przez Ubezpieczonego

WSKAŹNIK

0,71%
1,08%
2,76%
1,58%
3,26%

Taryfa prowizji i opłat

6. Pozostałe ubezpieczenia na życie
1) Bezpieczny Kredyt - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialaności 50.000 zł na wypadek
zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci:
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
- poważnego zachorowania Ubezpieczonego
- utraty pracy przez Ubezpieczonego

jednorazowo * liczba
miesięcy ubezpieczenia,
naliczana od sumy
ubezpieczenia

WARIANT OCHRONY
GRKB
GRKB + GRKB-TCN
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR
GRKB
GRKB + GRKB-TCN
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ

rocznie, naliczana od
sumy ubezpieczenia
(aktualizacja sumy
ubezpieczenia na pierwszy
dzień każdego rocznego
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR
okresu kredytowania)
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:
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

3) Bezpieczna Spłata - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialaności 50.000 zł na wypadek zajścia wypadku
ubezpieczeniowego w postaci:

7.

- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
Uwaga: Warunki obowiązują do umów ubezpieczenia, do których Ubezpieczony przystąpił do dnia 31.10.2015 r.
Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku bieżącym
Bezpieczny Rachunek - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu udzielonego w rachunku bieżącym na wypadek zajścia wypadku
ubezpieczeniowego w postaci:
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
- poważnego zachorowania Ubezpieczonego
- utraty pracy przez Ubezpieczonego
Uwaga: Ubezpieczonym może być posiadacz lub współposiadacz rachunku bieżącego
Uwaga: Warunki obowiązują do umów ubezpieczenia, do których Ubezpieczony przystąpił do dnia 31.10.2015 r.

WSKAŹNIK

0,059%
0,088%
0,178%
0,128%
0,218%
0,88%
1,35%
3,45%
1,97%
4,07%

miesięcznie/rocznie,
naliczana od sumy
ubezpieczenia
(aktualizacja sumy
ubezpieczenia na pierwszy
dzień każdego rocznego
okresu kredytowania)

RODZAJ SKŁADKI

WSKAŹNIK

miesięczna

0,038%

roczna

0,456%

jednorazowo * liczba
miesięcy ubezpieczenia,
naliczana od sumy
ubezpieczenia

RODZAJ SKŁADKI

WSKAŹNIK

jednorazowa x liczba miesięcy ubezpieczenia

0,187%

WARIANT OCHRONY
GRKB
GRKB + GRKB-TCN
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR
(aktualizacja sumy
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ
ubezpieczenia na pierwszy GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR
dzień każdego rocznego GRKB - śmierć Ubezpieczonego
okresu kredytowania)
GRKB-TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy
GRKB-POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego
GRKB-UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego
Tryb pobierania opłaty
rocznie, naliczana od
sumy ubezpieczenia
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WSKAŹNIK

0,71%
1,08%
2,76%
1,58%
3,26%

Taryfa prowizji i opłat

8. Ubezpieczenia do kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych
1) Bezpieczny Kredyt - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności
50.000 zł na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci:
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
- poważnego zachorowania Ubezpieczonego
- utraty pracy przez Ubezpieczonego

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:
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

WARIANT OCHRONY
GRKB
GRKB + GRKB-TCN
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR
GRKB
GRKB + GRKB-TCN
rocznie, naliczana od
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR
sumy ubezpieczenia
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ
(aktualizacja sumy
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR
ubezpieczenia na pierwszy
dzień każdego rocznego GRKB - śmierć Ubezpieczonego
GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy
okresu kredytowania)
GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego
GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego
jednorazowo x liczba
miesięcy ubezpieczenia,
naliczana od sumy
ubezpieczenia

a) biurowe (w tym: służby zdrowia, szkolne i kultury itp.), handlowe, handlowo-usługowe (w tym: hotelowe, restauracyjne, sakralne itp.)
b) przemysłowe, produkcyjne
c) składowo-magazynowe, inne gospodarcze
d) wielomieszkaniowe
e) ochrona prawna - wariant podstawowy - suma ubezpieczenia do:
- 50.000 zł
- 100.000 zł
- 200.000 zł
f) ochrona prawna - wariant rozszerzony - suma ubezpieczenia do:
- 50.000 zł
- 100.000 zł
- 200.000 zł
Uwaga: Warunki obowiązują do umów ubezpieczenia, do których Ubezpieczony przystąpił do dnia 31.10.2015 r.

jednorazowo x liczba
miesięcy ubezpieczenia,
naliczana od sumy
ubezpieczenia
rocznie

0,059%
0,088%
0,178%
0,128%
0,218%
0,88%
1,35%
3,45%
1,97%
4,07%

RODZAJ SKŁADKI

WSKAŻNIK

miesięczna
roczna

0,038%
0,456%

RODZAJ SKŁADKI

WSKAŻNIK

jednorazowa x liczba miesięcy ubezpieczenia

0,187%

miesięcznie/rocznie,
naliczana od sumy
ubezpieczenia
(aktualizacja sumy
ubezpieczenia na pierwszy
dzień każdego rocznego
okresu kredytowania)

3) Bezpieczna Spłata - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności 50.000 zł na wypadek zajścia wypadku
ubezpieczeniowego w postaci:
- 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
4) Pakiet Agro:
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:
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:

WSKAŻNIK

0,50% sumy ubezpieczenia
0,12% sumy ubezpieczenia
20,00 zł
50,00 zł
rocznie
0,70% sumy ubezpieczenia
0,17% sumy ubezpieczenia
30,00 zł
50,00 zł

rocznie, naliczana od
sumy ubezpieczenia

WARIANT BASIC

WARIANT STANDARD

WARIANT PREMIUM

0,11%

0,24%

0,57%

0,13%
0,16%
0,035%

0,22%
0,27%
0,16%

0,43%
0,53%
0,55%

rocznie
75,00 zł
110,00 zł
160,00 zł
rocznie
98,00 zł
143,00 zł
208,00 zł
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Rachunki oszczędnościowo-inwestycyjne
1.
2.
1)
2)
3.
4.
1)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Prowadzenie rachunku
Wpłaty gotówkowe:
dokonywane na rachunek w placówce SGB-Banku S.A.
dokonywane w urządzeniach samoobsługowych SGB-Banku S.A.
Wypłaty gotówkowe
Realizacja przelewów:
w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:
a) na rachunki prowadzone w bankach SGB

Tryb pobierania opłaty
miesięcznie
naliczana od wpłacanej
kwoty
za każdy przelew

c) realizowanych w systemie SORBNET4)
w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)
Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą):
na rachunki prowadzone w bankach SGB
na rachunki prowadzone w innych bankach, niż banki SGB
Modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego
Odwołanie zlecenia stałego
Telefoniczne uzyskanie informacji na hasło o stanie rachunku
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
Polecenie zapłaty:
złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty lub aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego w formie papierowej:
sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce SGB-Banku S.A. prowadzącej rachunek
sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
13. Realizacja dyspozycji spadkobierców
4)

bez opłat
0,2% (nie mniej niż 3,50 zł)
bez opłat

bez opłat
3,50 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
2)
5.
1)
2)
6.
7.
8.
9.
10.
1)
2)
3)
4)
11.
1)
2)
12.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
2,00 zł

30,00 zł
10,00 zł
za każdy przelew

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
miesięcznie
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

bez opłat
2,50 zł
1,00 zł
2,50 zł
10,00 zł
3,50 zł
2,00 zł
1,00 zł
5,00 zł
3,50 zł

-

bez opłat
bez opłat

za każdą dyspozycję

20,00 zł

od każdego spadkobiercy

15,00 zł

Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce SGB-Banku S.A.
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Unikonto Oszczędnościowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Otwarcie i prowadzenie rachunku:
otwarcie rachunku
prowadzenie rachunku
Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy
Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego
Realizacja przelewów, w tym zleceń stałych:
na rachunki prowadzone w bankach SGB
na rachunki prowadzone w bankach innych, niż wskazane w pkt 1, złożonych:
a) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu albo w formie papierowej, na druku standardowym
b) w formie papierowej, na druku niestandardowym
3) w systemie SORBNET:
a) powyżej 999.999,99 zł*
b) poniżej 1.000.000,00 zł
*nie pobiera się opłaty, o której mowa w pkt 2
5. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego
1.
1)
2)
2.
3.
4.
1)
2)

6. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
7. Realizacja dyspozycji spadkobierców

Tryb pobierania opłaty
-

za każdy przelew

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
7,00 zł
brak usługi

-

bez opłat

za każdą dyspozycję

10,00 zł

od każdego spadkobiercy

15,00 zł

Tryb pobierania opłaty
-

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Rachunek lokacyjny CORP
1.
1)
2)
2.
3.
4.
5.
1)
2)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Otwarcie i prowadzenie rachunku:
otwarcie rachunku
prowadzenie rachunku
Wpłaty gotówkowe na rachunek
Wypłaty gotówkowe z rachunku
Realizacja przelewów na rachunki prowadzone w SGB-Banku S.A.
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego:
raz w miesiącu
każdego następnego

od wpłacanej kwoty
od wypłacanej kwoty
za każdy przelew
za każdy wyciąg
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bez opłat
bez opłat
0,1% min. 10,00 zł
0,1% min. 10,00 zł
10,00 zł
bez opłat
7,00 zł + koszt przesyłki

Taryfa prowizji i opłat

Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Za przedterminowe zerwanie umowy "RENTIER PLUS"
Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) oraz rachunków rozliczeniowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku
1) prowadzonego w pakiecie SGB Impuls, SGB Konkret
2) prowadzonego w pakiecie SGB Priorytet, SGB e-Konto, SGB Moja Firma, SGB Własny Biznes, SGB Non profit, SGB Agro
3) prowadzonego w pakiecie SGB Prestiż
4) prowadzonego w pakiecie SGB Biznes Plus
Usługi bankowości elektronicznej

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Udostępnienie Serwisu SMS:
1) pakiet podstawowy:
a) funkcje aktywne
b) powiadamianie o zmianie salda
2) pakiet rozszerzony:
a) pakiet podstawowy
b) potwierdzenie o zrealizowaniu przelewu
c) potwierdzenie o odrzuceniu przelewu
3) pakiet dla aktywnych:
a) pakiet rozszerzony
b) powiadamianie o zalogowaniu do Teleserwisu
c) powiadamianie o zalogowamiu do internetu
Rachunki do regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3. Wpłaty gotówkowe na rachunek
4. Przelewy na rachunek bankowy ZUS
5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego w formie papierowej:
1) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce SGB-Banku S.A. prowadzącej rachunek
2) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego
6. 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
Obsługa rachunków rozliczeniowych w pakiecie SGB Ekspert
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego):
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego
2. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce SGB-Banku S.A.:
1) przez osoby reprezentujące klienta
2) przez osoby inne niż wskazane w pkt 1, na podstawie czeku gotówkowego

Tryb pobierania opłaty
naliczana od kwoty
kapitału

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty
miesięcznie

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

3%

5,00 zł
10,00 zł
bez opłat
2,00 zł

Tryb pobierania opłaty

SGB Impuls
SGB Priorytet
SGB e-Konto
SGB Konkret
SGB Prestiż

SGB Moja Firma
SGB Własny Biznes
SGB Biznes Plus
SGB Non profit
SGB Ekspert

SGB Agro

1,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

3,00 zł

6,00 zł

3,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

5,00 zł

miesięcznie

Tryb pobierania opłaty
za każdy przelew
-

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
bez opłat
bez opłat
bez opłat
4,00 zł
bez opłat
bez opłat

za każdy dokument
10,00 zł
10,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok
15,00 zł
25,00 zł

Tryb pobierania opłaty
miesięcznie, za każdy
rachunek
naliczana od wypłacanej
kwoty

3. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku
za każde zestawienie
1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) z lat poprzednich
4. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku
miesięcznie
Uwaga: pozostałe opłaty za obsługę rachunków rozliczeniowych, usługi bankowości elektronicznej oraz karty płatnicze pobierane są w wysokości jak w pakiecie SGB Agro
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STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
bez opłat
30,00 zł
0,15% min. 3,50 zł
0,5%-0,7%

25,00 zł
25,00 zł + po 12,50 zł za każdy poprzedni rok
6,00 zł

Taryfa prowizji i opłat

Kredyty i pożyczki
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu z dotacją WFOŚiGW w Poznaniu

Tryb pobierania opłaty
naliczana od kwoty
udzielonego
kredytu/pożyczki, płatna
jednorazowo, przed lub
przy postawieniu kredytu
do dyspozycji
kredytobiorcy
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STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

2%

Taryfa prowizji i opłat

Dział V. Produkty wycofane z oferty banku cd.
Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) - dotyczy rachunków otwartych przed dniem 12.10.2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
SGB Impuls

SGB Priorytet

SGB e-Konto

SGB Konkret

SGB Prestiż

Otwarcie i prowadzenie rachunku:

1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku
2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:
1) dokonywane w placówce SGB-Banku S.A.
2) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych SGB-Banku S.A.

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

2,50 zł

bez opłat

1,00 zł

10,00 zł

-

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat
2,00 zł

bez opłat
3,50 zł

bez opłat
6,00 zł

bez opłat
2,00 zł

bez opłat
1,50 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

bez opłat
0,40 zł

bez opłat
0,50 zł

bez opłat
0,50 zł

bez opłat
0,50 zł

bez opłat
bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
5,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
1,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

1,00 zł
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

3.
Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce SGB-Banku S.A.
4.

Realizacja przelewów:

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:
a) złożonych w formie papierowej:
- na rachunki prowadzone w bankach SGB
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie
Express Elixir
SORBNET
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
- na rachunki prowadzone w bankach SGB

za każdy
przelew

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie
Express Elixir
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie
SORBNET
c) złożonych za pośrednictwem Call Center:
- na rachunki prowadzone w bankach SGB
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
2)
w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)
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 bankach SGB
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
2)
realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w bankach SGB
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
3) realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za pośrednictwem
elektronicznych kanałów dostępu5)
4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

5.

a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
5) odwołanie zlecenia stałego:
a) złożone w formie papierowej

za każdy
przelew
za każdy
przelew

za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
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2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Taryfa prowizji i opłat

6.

Polecenie zapłaty:
1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika
3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści
zgody na korzystanie z polecenia zapłaty6)

7.

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

8.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

za każdą
dyspozycję

za każdą dyspozycję

2,00 zł
1,00 zł

2,00 zł
1,00 zł

2,00 zł
1,00 zł

2,00 zł
1,00 zł

2,00 zł
1,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

-

1) w formie papierowej:
a) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każde odwołanie albo
zmianę

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

od każdego spadkobiercy

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

b) jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu
2)
poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta
9.

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

10. Realizacja dyspozycji spadkobierców

11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie

5)
6)

Dla przelewów w systemie SORBNET, złożonych z datą przyszłą w formie papierowej, stosuje się opłaty zgodnie z ust. 4. Realizacja przelewów.
Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez SGB-Bank S.A.
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Usługi bankowości elektronicznej - dotyczy usług udostępnionych przed dniem 12.10.2015 r
Wyszczególnienie czynności
1.
1)
2)
3)

Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:
kanału WWW
Teleserwisu
Serwisu SMS:
a) Pakiet Aktywny (SMS-y wysyłane na żądanie klienta), w skład którego wchodzą:
- zapytanie o saldo na rachunku
- zapytanie o 5 ostatnich operacji na rachunku
- zapytanie o informacje o zdefiniowanym odbiorcy
- zapytanie o kursy walut
- wykonanie przelewu

Tryb pobierania opłaty

SGB Impuls

Stawka obowiązująca
SGB Priorytet
SGB e-Konto

SGB Konkret

SGB Prestiż

miesięcznie
bez opłat
bez opłat

2,00 zł
bez opłat

bez opłat
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

bez opłat
bez opłat

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

za każdy token:
- jednorazowo albo
- mięsiecznie

80,00 zł
3,00 zł

50,00 zł
3,00 zł

50,00 zł
2,00 zł

50,00 zł
3,00 zł

bez opłat
bez opłat

- jednorazowo albo

80,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

bez opłat

- mięsiecznie

3,00 zł

3,00 zł

2,00 zł

3,00 zł

bez opłat

za każdy token

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

za każdą kartę

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,00 zł

bez opłat

bez opłat
25,00 zł
25,00 zł

bez opłat
25,00 zł
25,00 zł

bez opłat
25,00 zł
25,00 zł

bez opłat
25,00 zł
25,00 zł

bez opłat
25,00 zł
25,00 zł

b) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:
- powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie o godz. 18:00, od
poniedziałku do piątku)
- powiadomienie o odmowie realizacji przelewu
c) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego
wchodzą:
- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału WWW
- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do Teleserwisu
- potwierdzenie transakcji kartowej
2. Opłata za użytkowanie tokena:
1) wydanie pierwszego tokena:
2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie7)):

3) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta
3.

Opłata za kartę haseł jednorazowych TAN:

1) wydanie pierwszej karty haseł jednorazowych TAN
2) wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych TAN (w tym wznowienie8))
4.

Opłata za przekazywanie haseł SMS

5.
1)
2)
3)

Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta:
drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru
za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju
za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru

miesięcznie

od każdej przesyłki

7)

Użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności tokena nie złoży w SGB-Banku S.A. oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia.

8)

Użytkownik automatycznie otrzymuje nową kartę haseł jednorazowych TAN, jeżeli przed wykorzystaniem 40 hasła nie złoży w SGB-Banku S.A. oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia.
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Karty płatnicze - dotyczy kart wydanych przed dniem 12.10.2015 r.
Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

karty bez funkcji zbliżeniowej:

karty

Maestro / Visa Electron

z funkcją zbliżeniową:

karty z funkcją zbliżeniową:9)

Visa Electron payWave

MasterCard Debit

Visa Electron payWave

MasterCard KKS Lech

"młodzieżowa"

MasterCard NFC

(w tym młodzieżowe)
Użytkowanie karty:10)
1) Pakiet SGB Impuls

1.

a) poniżej 18 roku życia
b) od 18 do 25 roku życia

bez opłat

1,50 zł

bez opłat

1,50 zł przy wykonaniu operacji bezgotówkowych w miesiącu
kalendarzowym na łączną kwotę min. 500 zł, w przeciwnym
wypadku 5 zł11)

c) po ukończeniu 25 roku życia
2) Pakiet SGB Priorytet

bez opłat

miesięcznie

3) Pakiet SGB e-Konto

1,50 zł przy wykonaniu operacji bezgotówkowych w miesiącu
kalendarzowym na łączną kwotę min. 500 zł, w przeciwnym
wypadku 5 zł11)
1,50 zł przy wykonaniu operacji bezgotówkowych w miesiącu
kalendarzowym na łączną kwotę min. 300 zł, w przeciwnym
wypadku 3 zł11)

4) Pakiet SGB Konkret

0 zł przy wykonaniu
operacji
bezgotówkowych w
miesiącu
kalendarzowym na
łączną kwotę min. 300
zł, w przeciwnym
wypadku 5 zł

bez opłat
5) Pakiet SGB Prestiż
2.

za każdą kartę

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

za każdą zmianę

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)13)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

bez opłat

bez opłat

1,50 zł

1,50 zł

bez opłat12)
1,50 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)13)
5) w bankomatach za granicą

naliczana od wypłacanej
kwoty

Uwaga: opłaty za wydanie karty osobie wskazanej nie pobiera się od posiadaczy Pakietu
SGB Prestiż
3.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

4.

2,00 zł

2% min. 5,00 zł

2,00 zł

3% min. 4,50 zł

2% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 4,50 zł
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5.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

6.

Wydanie nowego numeru PIN

7. Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
8. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
9.

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

10. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni
11.
roboczych)
12. Transakcje bezgotówkowe

13.

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż
PLN14)

9)

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdy numer PIN

1,50 zł
6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

4,50 zł

3,50 zł

nie dotyczy

7,00 zł

7,00 zł

nie dotyczy

bez opłat

bez opłat

1,00 zł

1,00 zł

bez opłat12)
1,00 zł

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

miesięcznie

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

za każde zestawienie

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

45,00 zł

nie dotyczy

-

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

3% (dot. Visa Electron)

3%

bez prowizji

Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwami MasterCard Debit PayPass i MasterCard PayPass KKS Lech.

10)

Karty młodzieżowe dostępne są wyłącznie w pakiecie SGB Impuls.

11)

Jeżeli nie wykonano transakcji bezgotówkowych na wymaganą kwotę, należna opłata jest pobierana w dwóch częściach składowych.

12)

Po udostępnieniu usługi przez SGB-Bank S.A.

13)

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

14)

Opłata obowiązuje od 02.11.2015 r.
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Rachunki oszczędnościowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych:

1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku
2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo

10,00 zł

-

bez opłat

-

bez opłat
jedna wypłata w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każda
kolejna 10,00zł15)

3.

Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego

za każdą wypłatę

4.

Realizacja przelewów:

za każdy przelew

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:
jeden przelew w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każdy
kolejny 10,00zł15)
jeden przelew w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każdy
kolejny 10,00zł15)
jeden przelew w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każdy
kolejny 30,00zł15)
jeden przelew w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każdy
kolejny 10,00zł15)

a) na rachunki prowadzone w bankach SGB

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
c) realizowanych w systemie SORBNET

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

8.

Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora
pocztowego
Ustanowienie albo zmiana pełnomoctwa do dysponowania rachunkiem
oszczędnościowym
Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Realizacja dyspozycji spadkobierców

9.

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie

5.
6.
7.

15)

-

bez opłat

za każdą dyspozycję

3,50 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

od każdego spadkobiercy

15,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

SGB-Bank S.A. nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też w formie bezgotówkowej.
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