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Kredyty i pożyczki
Pozostałe prowizje
Ubezpieczenia
Produkty wycofane z oferty Banku

Karty kredytowe 

Postanowienia ogólne
Rachunki bankowe
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w tym Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP)
Rachunek oszczędnościowy
Rachunki lokat terminowych
Elektroniczne kanały dostępu

Rachunki oszczędnościowe typu a'vista  w walucie wymienialnej (EUR, USD, GBP)

Płatności mobilne BLIK
Karty z funkcją zbliżeniową Mastercard wydane do rachunków bieżących  w walutach wymienialnych (EUR,USD,GBP)

Skup i sprzedaż wartości dewizowych
Zlecenia dewizowe

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowiego, w tym Podstawowego Rachunku Płatniczego

Karty przedpłacone z funkcją zbliżeniową

Karty online
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a) ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca w przypadku opłat za prowadzenie rachunku, dostęp do usługi Internet Banking oraz wysłanych kodów SMS,

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

Przesłanki i tryb zmiany Taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Goleniowie.

Dopuszcza się przyjęcie innych niż wynikające z taryfy stawek pobieranych opłat co jest efektem negocjacji handlowych pomiędzy Bankiem, a Klientem.

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

Wysokość opłat i prowizji produktów oraz usług bankowych w okresie promocyjnym reguluje Uchwała wprowadzająca promocję.
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DZIAŁ I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

b) do 5-go dnia każdego miesiąca z dołu (np. opłata za miesiąc listopad pobrana będzie do 5 grudnia), w przypadku opłat za użytkowanie karty.

Bank Spółdzielczy w Goleniowie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych zgodnie z niniejsza "Taryfą prowizji i opłat za czynoości i usługi bankowe dla klientów 
indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Goleniowie", zwaną dalej Taryfą.
Prowizje i opłaty ustalane są w złotych, z wyjątkiem kart wydawanych do rachunków w walutach wymienialnych, które są pobierane w walucie rachunku do którego wydano kartę.
Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
Kwoty opłat i prowizji pobiera się w pełnych wysokościach wynikających z wyliczenia, tj. w złotych z dwoma miejscami po przecinku bez zaokrągleń.
Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z  opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
a) w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji;
b) cyklicznie;
c) w innych terminach wskazanych w Taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem, a Bankiem Spółdzielczym w Goleniowie.
Opłaty cykliczne, o których mowa w pkt 7b) pobierane są:

z zastrzeżeniem, że  opłaty cykliczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank.
Opłaty roczne pobrane z góry  są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w Banku Spółdzielczym w Goleniowie pobiera się w ciężar rachunku (bezgotówkowo) od posiadacza rachunku, zgodnie z zawartą umową 
pomiędzy Bankiem, a Posiadaczem rachunku, lub gotówkowo od wpłacającego na podstawie odrębnych pisemnych ustaleń. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar 
innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.



DZIAŁ II.  RACHUNKI BANKOWE
ROZDZIAŁ I  Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, w tym Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP)

ROR Start ROR Standard "Konto TAK"
Rachunek 
Rodzinny

SKO
PKZP/Rada 
rodziców

Podstawowy Rachunek Płatniczy 
(PRP)

"Konto za złotówkę" 
(w ofercie Banku do 

28.02.2019r.)

1. miesięcznie 0,00 zł 5,50 zł 1,00 zł bez opłat bez opłat 10,00 zł bez opłat 1,00 zł

a) dokonywana na rachunek w placówkach Banku Spółdzielczego w Goleniowie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

b)
dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych Banku Spółdzielczego 
w Goleniowie

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

3. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

4.1. złożone w formie papierowej

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

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Goleniowie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 5,00 zł
pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat1), każda 
kolejna 5,00 zł

5,00 zł

c)
na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Goleniowie - 
realizowanych w systemie BlueCash

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

d)
na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Goleniowie 
realizowanych w systemie Express Elixir 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

e)
na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Goleniowie - 
realizowanych w systemie SORBNET

35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł

4.2. złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

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

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Goleniowie 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł bez opłat 0,50 zł
pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat1), każda 
kolejna 0,50 zł

0,50 zł

c)
na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Goleniowie - 
realizowanych w systemie BlueCash

6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

d)
na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Goleniowie - 
realizowanych w systemie Express Elixir 

6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

e)
na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Goleniowie w 
systemie SORBNET

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

Rodzaj czynności

Lp.

za każdy przelew

za każdy przelew

4.

Stawka

Wpłata gotówki

Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówkach Banku Spółdzielczego w 
Goleniowie 
Polecenie przelewu:

Tryb pobierania opłaty

Prowadzenie rachunku płatniczego
2.
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1) w placówce Banku
a) ustanowienie/zmiana/odwołanie  zlecenia stałego za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 5,00 zł

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 1,50 zł 1,50 zł
pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat1), każda 
kolejna 3,00 zł

3,00 zł

c) na rachunki prowadzone w BS Goleniów bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
2) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

a)ustanowienie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego za każdą dyspozycję bez  opłat bez  opłat bez  opłat bez  opłat bez  opłat bez  opłat bez  opłat bez  opłat

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

kalendarzowym bez opłat1), każda 
kolejna 1,00 zł

1,00 zł

c) na rachunki prowadzone w BS Goleniów bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

a) wprowadzenie /aktywacja polecenia zapłaty 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł bez opłat 2,50 zł
b) realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł bez opłat 1,00 zł

c)
odmowa przez Bank wykonania polecenia zapłaty w związku z brakiem środków na 
rachunku płatnika

za każdą odmowę 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł bez opłat 2,00 zł

7.

za każdy przelew

zgodnie z opłatą 
pobieraną jak za 
przelew złożony 

w formie 
papierowej w 

placówce Banku

zgodnie z opłatą 
pobieraną jak za 

przelew złożony w 
formie papierowej 
w placówce Banku

zgodnie z opłatą 
pobieraną jak za 
przelew złożony 

w formie 
papierowej w 

placówce Banku

zgodnie z opłatą 
pobieraną jak za 
przelew złożony 

w formie 
papierowej w 

placówce Banku

nie dotyczy

zgodnie z opłatą 
pobieraną jak za 

przelew złożony w 
formie papierowej 
w placówce Banku

bez opłat

zgodnie z opłatą 
pobieraną jak za 

przelew złożony w 
formie papierowej w 

placówce Banku

Opłaty nie pobiera się:

9.
za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł nie dotyczy nie dotyczy bez opłat 30,00 zł

10. od każdego spadkobiercy 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł nie dotyczy nie dotyczy bez opłat 20,00 zł

11.
za każdą dyspozycję 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł bez opłat 25,00 zł

12.
za każdą rozpoczętą stronę zestawienia 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 5,00 zł

13.
za każdy dokument 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł bez opłat 7,00 zł

14. za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat 10,00 zł

15. za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 5,00 zł

a) kredytu/pożyczki udzielonej przez  Bank Spółdzielczy w Goleniowie
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) kredytu/pożyczki udzielonej przez inny bank 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł nie dotyczy nie dotyczy bez opłat 50,00 zł
c) na rzecz innych podmiotów 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł nie dotyczy nie dotyczy bez opłat 50,00 zł

1)

strona nr 4

Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego
Ustanowienie blokady środków na rachunkach z tytułu zabezpieczenia:

za każdą dyspozycję

16.

Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust. 4.1 pkt b, ust. 4.2 pkt b, ust. 5.1 pkt b oraz ust. 5.2 pkt b taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe  dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Goleniowie 

5,00 zł5,00 złza każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł bez opłat5,00 zł

Przekazanie środków na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu 
egzekucyjnym/zabezpieczającym

5,00 zł

Polecenie zapłaty6.

5,00 zł

Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej, duplikatu 
polecenia przelewu
Potwierdzenie zgodności podpisów z kartą wzorów podpisów

Realizacja dyspozycji spadkobierców 

Za sporządzenie aneksu do umowy rachunku płatniczego (np. zmianę z rachunku 
indywidualnego na wspólny)

 Sporządzenie na wniosek klienta w formie wydruku komputerowego zestawienia obrotów 
na rachunku bankowym 

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

za każdy przelew

5. Zlecenia stałe:

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

8. Ustanowienie/ zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

- jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy,
- przy ustanawianiu pełnomocnictwa do rachunku stanowiącego zabezpieczenie transakcji 
kredytowej



ROZDZIAŁ II  Rachunek oszczędnościowy

Lp. Tryb pobierania opłaty Stawka 
1. miesięcznie bez opłat

a) dokonywana na rachunek w placówkach Banku Spółdzielczego w Goleniowie bez opłat

b)
dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych w Banku Spółdzielczym w 
Goleniowie

bez opłat

a) jedna dowolna operacja obciążeniowa w miesiącu kalendarzowym za pierwszą operację bez opłat
b) pozostałe operacje obciążeniowe za każdą operację 10,00 zł
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za każdą wpłatę

Wypłaty gotówkowe lub przelew w formie papierowej lub elektronicznej na rachunki 

Rodzaj czynności

2.
Prowadzenie rachunku oszczędnościowego
Wpłata gotówki

3.

Pozostałe prowizje i opłaty zgodnie z opłatami i prowizjami wskazanymi dla Rachunku ROR Standard



ROZDZIAŁ III  Rachunki lokat terminowych

Lp. Tryb pobierania opłaty Stawka 
1. - bez opłat
2. - bez opłat
3. - bez opłat
4. - bez opłat

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Goleniowie bez opłat
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Goleniowie

5,00 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET 35,00 zł
6.

za każde zaświadczenie 20,00 zł

8.
za każdą dyspozycję

zgodnie z opłatą pobieraną jak za przelew 
złożony w formie papierowej w placówce Banku

a) kredytu/pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie bez opłat
b) kredytu/pożyczki udzielonej przez inny bank 50,00 zł
c) na rzecz innych podmiotów 50,00 zł

10.
za każdą rozpoczętą stronę zestawienia 5,00 zł

11.
za każdą dyspozycję 30,00 zł

12. od każdego spadkobiercy 20,00 zł

5,00 zł

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

Realizacja dyspozycji spadkobierców 

strona nr 6

za każdy przelew

5.

za każdą dyspozycję

9.

Realizacja przelewów

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku lokaty terminowej oraz 
wysokość salda

Ustanowienie/ zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty terminowej

Sporządzenie na wniosek klienta w formie wydruku komputerowego zestawienia obrotów 
na rachunku

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu

Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej z tytułu zabezpieczenia: 

Opłaty nie pobiera się
-jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy
-przy ustanowieniu pełnomocnictwa do rachunku stanowiącego zabezpieczenie transakcji 
kredytowej

7. za każdą dyspozycję

Rodzaj czynności
Otwarcie rachunku lokaty terminowej
Prowadzenie rachunku lokaty terminowej

Wpłaty gotówkowe na rachunek lokaty terminowej
Wypłaty gotówkowe z rachunku lokaty terminowej



ROZDZIAŁ IV  Elektroniczne kanały dostępu

ROR Start

ROR Standard/ "Konto za 
złotówkę"/ "Konto TAK"/ SKO/ 

Rada Rodziców/ PKZP/ 
rachunek oszczędnościowy 

Rachunek 
rodzinny

Podstawowy 
Rachunek 

Płatniczy (PRP)

1. miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

a) pierwsze 5 kodów SMS w danym miesiącu bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat
b) 6-ty i kolejny kod SMS w danym miesiącu bez opłat 0,10 zł nie dotyczy bez opłat

1) Pakiet Aktywny (SMS-y wysyłane na żądanie  klienta)
a) zapytanie o saldo
b) zapytanie o 5 ostatnich operacji na rachunku
c) zapytanie o aktualne oprocentowanie 

2) pakiet informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie) do wyboru przez klienta:
a) po operacji bilansowej:
* każdej
* obciążającej rachunek klienta,
* uznającej rachunek klienta

b)
powiadomienie o wysokości salda na rachunku, informacje o obrotach na rachunku (raz 
dziennie o godzinie wybranej przez klienta, od poniedziałku do piątku)

c) powiadomienia o odmowie realizacji przelewu
4. jednorazowo 3,00 zł 3,00 zł nie dotyczy 3,00 zł

Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty

Stawka

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł

3.

2.

za każdy wysłany SMS

Odblokowanie klienta w systemie Internet Banking
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0,30 zł

Usługa bankowości elektronicznej (Internet banking)
Opłata za przekazywanie haseł SMS 

Usługa SMS – powiadamianie SMS

za każdy wysłany kod sms



DZIAŁ III.   WALUTY WYMIENIALNE (EUR, USD, GBP)

ROZDZIAŁ I  Rachunki oszczędnościowe typu a'vista w walucie wymienialnej (EUR, USD, GBP)

Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka

1. Otwarcie rachunku a'vista jednorazowo 0,00 zł
2. Prowadzenie rachunku a'vista miesięcznie 3,00 zł

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek a'vista naliczana od wpłacanej kwoty 0,00 zł

4. Wypłaty gotówkowe  z rachunków a'vista
naliczana od wypłacanej 

kwoty
0,00 zł

ROZDZIAŁ II  Skup i sprzedaż wartości dewizowych

Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka

1. Skup i sprzedaż walut obcych (EUR, USD, GBP) za każdą czynność bez prowizji

ROZDZIAŁ III  Zlecenia dewizowe

Pozostałe prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą

Zlecenia dewizowe realizowane są za pośrednictwem SGB-Bank S.A. Wysokość opłat reguluje Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi 
bankowe - waluty wymienialne w SGB-Bank S.A. dostępna na stronie internetowej   https://www.sgb.pl/bank-sgb/taryfa-prowizji-oplat/
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DZIAŁ IV. INSTRUMENTY PŁATNICZE 

ROZDZIAŁ I  Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym Podstawowego Rachunku Płatniczego 

Visa młodzieżowa / 
Mastercard młodzieżowa 1)

Visa/Mastercard 
2)

Mastercard /Visa 
do "Konta za 

złotówkę"

Mastercard/Visa do 
"Konta TAK"

1. miesięcznie 0,00 zł 1,50 zł 0,00 zł 0 zł w przypadku 
dokonania minimum 

jednej transakcji 
bezgotówkowej kartą 

w miesiącu 
kalendarzowym w 

przeciwnym wypadku 
5,00 zł

1,50 zł 0,00 zł

a) pierwszej 0,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
b) kolejnej 5,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3. za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
4. za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł

a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł bez opłat
c) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt a) 3,50 zł 3,50 zł 3,00 zł 1,00 zł 3,50 zł pięć rozliczonych 

wypłat w miesiącu 
kalendarzowym bez 
opłat, każda kolejna 

3,00 zł
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b przy użyciu terminala POS 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min 4,50 zł bez opłat
e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3) 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min 4,50 zł nie dotyczy

6.
naliczana od wypłacanej kwoty 3,50 zł 3,50 zł 3,00 zł 1,00 zł 3,50 zł 0,00 zł

7. za każdą wypłatę 1,50 zł 1,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,50 zł 0,00 zł
8. za każdy numer PIN 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 6,00 zł 10,00 zł 0,00 zł

a) sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 0,00 zł
b) innych, niż wskazane w pkt a) 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 0,00 zł

a) sieci SGB bez opłat bez opłat 1,00 zł 1,00 zł bez opłat 0,00 zł
b) innych, niż wskazane w pkt a) 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,00 zł 0,00 zł

11. miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,00 zł 2,58 zł 0,00 zł
12. za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł
13. za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 0,00 zł

a) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
b) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy

c)
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

15.
naliczana od kwoty transakcji 

pobierana w dniu rozliczenia operacji
3% (dotyczy Visa młodzieżowa) 3% (dotyczy Visa) bez opłat 3% (dotyczy Visa) bez opłat bez opłat

1)

2)

3)

Wydanie karty płatniczej
za każdą kartę

Wypłata gotówki w ramach usługi cashback

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

stawki obowiązują również do kart wydanych pod nazwami Mastercard Debit "młodzieżowa", Visa Electron "młodzieżowa

stawki obowiązuja również dla kart wydanych pod nazwą Mastercard Debit Paypass

LP

Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty

Wydanie nowego numeru PIN

9. Zmiana PIN w bankomatach:
za każdą zmianę 

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

Stawka obowiązująca

14.

-

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy
Mastercard do 

Rachunku 
rodzinnego

Mastercard do 
Podstawowego 

Rachunku 
Płatniczego

Obsługa karty debetowej

2.

5. Wypłata gotówki

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia transakcji 

naliczana od wypłacanej kwoty

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

za każde sprawdzenie 

Transakcja bezgotówkowa:
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni)
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ROZDZIAŁ II  Karty online

Stawka obowiązująca
Mastercard Mobile/Visa 

Mobile
1. miesięcznie 0 zł w przypadku dokonania co 

najmniej 5 transakcji 
bezgotówkowych kartą w 

miesiącu kalendarzowym, w 
przeciwnym wypadku 7 zł

2. za każdą kartę 0,00 zł

a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat
b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 5,00 zł
c) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt a) 3% min. 5,00 zł
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b) przy użyciu terminala POS 3% min. 10,00 zł
e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min. 10,00 zł

4.
naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 5,00 zł

5. za każdą wypłatę 1,50 zł
6. za każdy numer PIN 6,00 zł

a) sieci SGB 4,50 zł
b) innych, niż wskazane w pkt a) 7,00 zł

a) sieci SGB 1,50 zł
b) innych, niż wskazane w pkt a) 2,50 zł

9. miesięcznie 5,00 zł
10. za każdą przesyłkę 45,00 zł

a) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez prowizji
b) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG bez prowizji

c)
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

bez prowizji

12.
naliczana od kwoty transakcji 

pobierana w dniu rozliczenia operacji
Visa 3%

13. za każdą kartę 10,00 zł
14. za każdą kartę 10,00 zł

3. Wypłata gotówki
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia transakcji 

naliczana od wypłacanej kwoty

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
Wypłata gotówki w ramach usługi cashback
Wydanie nowego numeru PIN

7. Zmiana PIN w bankomatach:
za każdą zmianę 

8. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
za każde sprawdzenie 

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

Opłata za wydanie duplikatu karty (w przypadku zniszczenia/uszkodzenia karty)

LP Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty

Obsługa karty płatniczej

Wydanie karty płatniczej

Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Opłata za wznowienie karty
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Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni)
11. Transakcja bezgotówkowa:

-



ROZDZIAŁ III  Karty kredytowe

Stawka

MasterCard/Visa

a) głównej 20,00 zł
b) dodatkowej 15,00 zł
c) dla klienta zawierajacego umowę o kredyt mieszkaniowy 4) 0,00 zł

2.
rocznie, z góry za każdy rok ważności 

karty (pierwszej i wznawianych)
55,00 zł

3. za każdą kartę 25,00 zł
4. za każdą kartę 55,00 zł
5. za każdą kartę 15,00 zł
6. - bez opłat

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

b) w kasach banków SGB(przy użyciu terminala POS) 3% min 6,00 zł
c) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt a) 3% min 6,00 zł
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b) 3% min 6,00 zł
e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min 6,00 zł

f)
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty kredytowej do płatności
gotówkowych  (na terytorium państw członkowskich EOG)

3% min 6,00 zł

8. za każdą zmianę 4,50 zł
9. za każdy numer PIN 6,00 zł

10. - bez opłat
11. naliczna zgodnie z regulaminem 

funkcjonowania kart kredytowych i 
umową

5% min. 50,00 zł

a) dla umów zawartych do 11 marca 2016r. 8,50 zł
b) dla umów zawartych po 11 marca 2016r. bez opłat

13. za każde zestawienie 5,00 zł

14.
naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia

3% (dot. kart Visa)

4) 

za każde upomnienie/wezwanie

Zastrzeżenie karty

Tryb pobierania opłaty

1.

za każdą kartę

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej

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

rozliczenia operacji

Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym) lub 
wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie o kartę

12.

Wydanie duplikatu karty z PIN-em lub bez PIN-u

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

Zmiana PIN w bankomatach

Minimalna kwota do zapłaty
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Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji kartowej  dokonanej w walucie innej 
niż PLN 

Zmiana limitu kredytowego
Wydanie nowego numeru PIN

Wydanie karty:

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

Wznowienie karty

7. Opłata za wypłatę gotówki:

zawarcie umowy o kartę kredytową winno nastąpić najpóźniej z chwilą zawarcia umowy o kredyt

Lp. Rodzaj czynności



ROZDZIAŁ IV  Karty przedpłacone z funkcją zbliżeniową

Stawka

MasterCard
1. rocznie, z góry za każdy rok 25,00 zł
2. - bez opłat
3. - 30,00 zł
4. - bez opłat

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

b) w kasach banków SGB(przy użyciu terminala POS) 5,00 zł
c) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt a) 3,50 zł
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b) 3% kwoty min. 10,00 zł
e) w bankomatach za granica (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% kwoty min. 4,50 zł
f) w bankomatach za granicą  (na terytorium państw członkowskich EOG) naliczana od wypłacanej kwoty 3,50 zł

6. za każdy numer PIN 10,00 zł

a) banków SGB 4,50 zł
b) innych, niż wskazane w pkt a) 7,00 zł

8. miesięcznie bez opłat
9. - bez opłat

10. za każdy duplikat 10,00 zł

ROZDZIAŁ V Płatności mobilne BLIK

LP. Tryb pobierania opłaty Stawka
1. jednorazowo 0,00 zł
2. miesięcznie 0,00 zł

a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 0,00 zł
b) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a) 0,00 zł
c) w bankomatach za granicą - nie dotyczy

4. za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji

0,00 zł

5. za każdą transakcję, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji

bez opłat

6. za każdą zmianę limitu bez opłat

3.
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

Użytkownie BLIK
Aktywacja BLIK

Opłata za wypłatę gotówki

Transakcje bezgotówkowe

5.

za każdą zmianę

Opłata za wypłatę gotówki:

Wydanie nowego numeru PIN
7.

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 

Lp. Rodzaj czynności

Opłata roczna za obsługę karty
Zasilenie rachunku karty
Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek
Zastrzeżenie karty

Zmiana PIN w bankomatach:

Tryb pobierania opłaty

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

Za wydanie duplikatu karty
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Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

Krajowa transakcja płatnicza

Zmiana limitu transakcyjnego

Rodzaj czynności



LP. Tryb pobierania opłaty Stawka
1. miesięcznie za każdą kartę 1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP 

a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat 
b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1 EUR, 1 USD, 1 GBP 
c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a) 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b) (przy użyciu terminala POS)
3% min. odpowiednio 1,50 EUR, 

2 USD, 1 GBP

e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 1)
3% min. odpowiednio 1,50 EUR, 

2 USD, 1 GBP

f)
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych (na terenie innego państwa człnkowskiego EOG)

naliczana od wypłacanej kwoty 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

3. za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji

0,50 EUR, 0,50 USD, 0,50 GBP

4. za każdy numer PIN 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

a) sieci SGB 1 EUR, 1 USD, 1 GBP 
b) innych, niż wskazane w pkt a) 1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

a) sieci SGB 0,25 EUR, 0,30 USD, 0,20 GBP
b) innych, niż wskazane w pkt a) 1 EUR, 1 USD, 1 GBP 

a) w formie papierowej za pośrednictwem poczty 0,50 EUR, 0,60 USD, 0,40 GBP
b) w formie elektronicznej bez opłat 

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

ROZDZIAŁ VI Karty z funkcją zbliżeniową Mastercard wydane do rachunków oszczędnościowych typu a'vista w walutach wymienialnych (EUR, GBP, USD)

Rodzaj czynności
Użytkowanie karty
Opłata za wypłatę gotówki:
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5.

2.

za każde sprawdzenie

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta:

miesięcznie za każdą kartę

6.

7.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:

za każdą zmianę

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:



DZIAŁ V. KREDYTY I POŻYCZKI

Lp. Tryb pobierania opłaty Stawka

1) kredyt gotówkowy 5% nie mniej niż 60,00 zł
2) kredyt EKO 1,50%
3) kredyt w rachunku płatniczym (odnawialny w ROR)

a) prowizja przygotowawcza 2% nie mniej niż 60,00 zł
b) prowizja za odnowienie limitu kredytu 2% nie mniej niż 60,00 zł
c) prowizja za podwyższenie kredytu w rachunku płatniczym od kwoty podwyższenia 2% nie mniej niż 60,00 zł

4) kredyt hipoteczny
a) pożyczka hipoteczna 3%
b) kredyt konsolidacyjny 4% nie mniej niż 200,00 zł
c) kredyt mieszkaniowy 1,50%

2. naliczana od kwoty ugody, płatna jednorazowo 0,50% nie mniej niż 150,00 zł

1) kredyt mieszkaniowy 2,00%

2) kredyt mieszkaniowy MDM udzielony po dniu 21.07.2017r. 2,00%

3) kredyt mieszkaniowy MDM udzielony od 15.09.2015r. do 21.07.2017r.
a) do wysokości 255.550,00 zł włącznie bez opłat

b) wyższą niż 255.550,00 zł 0,25%

4) kredyt konsolidacyjny 2,00%

5) pożyczka hipoteczna 2,00%

1) kredyt mieszkaniowy 2,00%
2) kredyt konsolidacyjny 2,00%
3) pożyczka hipoteczna 2,00%

4.
naliczana od prolongowanej kwoty, płatna jednorazowo 1% nie mniej niż 350,00 zł

a) zabezpieczenia kredytu/pożyczki naliczana od kwoty kredytu/pożyczki 0,75%, nie mniej niż 300,00 zł
b) zmiana terminu wypłaty transzy kredytu naliczana od kwoty transzy kredytu 0,50%, nie mniej niż 200,00 zł
c) innych warunków umowy naliczana od kwoty kredytu/pożyczki 0,50%, nie mniej niż 250,00 zł

a) spłaty kredytu/pożyczki 70,00 zł
b) aktualnego zadłużenia 70,00 zł
c) informacji, że klient nie figuruje jako dłużnik 50,00 zł

7. - bez opłat

8. za każde wezwanie 30,00 zł

9.

za każdy dokument 50,00 zł

10.
każdorazowo za zbadanie zdolności kredytowej 0,04% kwoty nie mniej niż 500,00 zł

3.2.

1.

Prowizja rekompensacyjna - dotyczy umów zawartych do dnia 30.09.2021r.

(UWAGA: prowizja pobierana do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytowej z 
wyłączeniem punktu 3))

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo, przed lub przy 
postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki, płatna jednorazowo, przed lub 
przy postawieniu kredytu/pożyczki do dyspozycji kredytobiorcy
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Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia dotyczącego:

Prowizja z tytułu zawarcia umowy restrukturyzacji/ugody

6.

za każdy egzemplarz zaświadczenia

Prowizja za zmianę na wniosek Klienta warunków umowy kredytu/pożyczki:

UWAGA: prowizja nie jest pobierana w przypadku zmiany numeru rachunku do 
spłaty kredytu/pożyczki)

Opłata za wezwanie do spełnienia warunków wymaganych zgodnie z umową 
kredytu/pożyczki (z wyłączeniem wezwania do zapłaty)

Zbadanie zdolności kredytowej na potrzeby inne niż związane z udzieleniem 
kredytu/pożyczki

Wydanie na wniosek klienta  duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w 
formie hipoteki/ zastawu rejestrowego lub przewłaszczenie 

5.

Sporządzenie na wniosek Klienta nowego lub kolejnego egzemplarza harmonogramu 
spłaty kredytu/pożyczki

Prowizja przygotowawcza

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo, przed lub przy 
postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

3.1.

Prowizja za prolongatę terminu spłaty całości, części kredytu/pożyczki lub odsetek

Prowizja rekompensacyjna - dotyczy umów zawartych od dnia 01.10.2021r.

naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym w 
harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty całości 

kredytu

naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym w 
harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty całości 

kredytu
naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym w 

harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty całości 
kredytu/pożyczki

naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym w 
harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty całości 

lub części kredytu/pożyczki

(UWAGA: prowizja pobierana do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytowej)



DZIAŁ VI. POZOSTAŁE PROWIZJE

Lp. Tryb pobierania opłaty Stawka
1. za każdą dyspozycję 20,00 zł
2. naliczana od wymienianej kwoty 1,00%  nie mniej niż 10,00 zł

a) przelew elixir 1,00% kwoty nie mniej niż 5,00 zł
b) w systemie BlueCash- przelew natychmiastowy 1,00% kwoty nie mniej niż 15,00 zł

c) w systemie Express Elixir – przelew natychmiastowy 1,00% kwoty nie mniej niż 15,00 zł
d) w systemie SORBNET za każdy przelew 40,00 zł

za każde wysłanie korespondencji 
upominawczej

1) kredyty i pożyczki udzielone do dnia 11.03.2016r.
a) listem zwykłym 1,75 zł
b) listem poleconym 4,20 zł
c) listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 6,60 zł

2) kredyty i pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21.07.2017r.
a) listem zwykłym 1,75 zł
b) listem poleconym 4,20 zł
c) listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 6,60 zł

3) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 
marca 2016r
a) listem zwykłym bez opłat
b) listem poleconym bez opłat
c) listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bez opłat

4) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie 
hipotecznym udzielone po dniu 21.07.2017r.
a) listem zwykłym bez opłat
b) listem poleconym bez opłat
c) listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bez opłat

5) inne produkty i usługi
a) listem zwykłym 3,30 zł
b) listem poleconym 5,90 zł
c) listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 8,50 zł

5. za każdy klucz/portfel 50,00 zł
6. opłata miesięczna 5,00 zł

a) dokumentu tożsamości Klienta BS Goleniów brak opłat
b) dokumentu tożsamości osoby nie będącej Klientem BS Goleniów 20,00 zł

8. za każdy dokument 50,00 zł

Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki czekowej, pojedynczego czeku gotówkowego i rozrachunkowego, 

za każde wysłanie korespondencji

za każde wysłanie korespondencji

za każde wysłanie korespondencji

za każde wysłanie korespondencji

Rodzaj czynności

Sporządzenie na wniosek klienta kopii umów zawartych z Bankiem oraz innych dokumentów 

Za wymianę krajowych znaków pieniężnych
Wpłata na rachunki prowadzone w innych bankach:

Sporządzenie i wysłanie korespondencji (w tym korespondencji upominawczej)

Opłata za wydanie klucza/portfela do wrzutni

Za zastrzeżenie:

Osoba będąca klientem BS Goleniów to osoba, z którą BS Goleniów dokonuje czynności (świadczy usługi) 
zgodnie z zakresem swojego działania. 
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7.

za każdą dyspozycję

3.

za każdy przelew - naliczana od wpłacanej 
kwoty

Wpłaty w formie zamkniętej z wykorzystaniem wrzutni w placówce Banku

za każde wysłanie korespondencji

4.



a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku 10,00 zł
b) sporządzenie i wysyłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 15,00 zł

c) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta bez opłat

10.
za każdą dyspozycję 30,00 zł

11.

za każdą zbiorczą informację 15,00 zł

12.

za każde udzielenie informacji
koszt listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru wg Cennika Usług Pocztowych 
Poczta Polska S.A.

13.

za każde udzielenie informacji 25,00 zł

14. jednorazowo 5% zgromadzonych środków

15. za każdy blankiet wg kosztów 0,14 zł
16. za każdy dokument 15,00 zł
17 za każdy weksel 50,00 zł
18.

za każde zaświadczenie 50,00 zł

19. za każdą opinię 150,00 zł
20.

za każde potwierdzenie 50,00 zł

21 jednorazowo, za każdą zgodę 30,00 zł

22. za każdą dyspozycję 20,00 zł

23. od każdego spadkobiercy 20,00 zł

24. - według decyzji Zarządu Banku
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9.

jeden wyciąg w miesiącu bez opłat za każdy 
kolejny wyciąg

Rozpoczęcie działań przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie na wniosek Klienta w celu odzyskania kwoty 
transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru 
rachunku bankowego odbiorcy

Inne czynności i usługi nie wymienione w Taryfie

Opłata za realizację dyspozycji spadkobierców 

Za dokonanie wypłaty jednorazowej lub wypłaty w ratach, której skutkiem jest likwidacja rachunku,  
wypłaty transferowej, zwrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE 

Blankiet czekowy

Realizacja dyspozycji spadkobierców 

Wydanie na wniosek klienta promesy/zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu

Inkaso weksla
Przyjęcie listy inkasowej

Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu, stanie środków i obrotach na rachunku

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową - osobom, 
organom i instytucjom uprawnionym na podstawie Prawa Bankowego (z wyłączeniem przypadków 
określonych w Art. 110 ustawy Prawo Bankowe) oraz innych przepisów prawa

Wydanie na wniosek klienta opinii bankowej
Pisemne potwierdzenie przez Bank, jako dłużnika wierzytelności, przyjęcia do wiadomości cesji 
wierzytelności z rachunku, ustanowionej jako zabezpieczenie dla innego banku

Wyciągi bankowe:

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

Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o której mowa w ust. 11



DZIAŁ VII. UBEZPIECZENIA

 Lp. Tryb pobierania opłaty STAWKA 
karty debetowe

1)
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) 1,45 zł
b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł) 2,55 zł

2) 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

3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
a) Wariant Classic 2,05 zł
b) Wariant Gold 4,75 zł

2.

zgodnie z umową kredytu

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

1)
-
-

2)
-
-

a) śmierć Ubezpieczonego
b) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku
c) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby
d) poważne zachorowanie Ubezpieczonego
dodatkowo :
a) śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie
b) śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy rolniczej
c) utrata pracy

1) ubezpieczenie kosztów leczenia i  pomocy w podróży
2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
4) ubezpieczenie bagażu podróżnego

Rodzaj czynności

4.

5.

1.

Ubezpieczenie na życie - ŻYCIE KOMFORT Generali

jednorazowo, rocznie,kwartalnie, 
miesięcznie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny 
ryzyka przez Ubezpieczyciela

Ubezpieczenie CONCORDIA TURYSTA

3.

Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:

miesięcznie

miesięcznie

miesięcznie

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

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

2,9% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców
3,0% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców

za 60 miesięczny okres ubezpieczenia:

za 36 miesięczny okres ubezpieczenia:

Ubezpieczenie pomostowe kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz pożyczek hipotecznych - 
przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do 31.10.2013r

Ubezpieczenie niskiego wkładu kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz pożyczek 
hipotecznych - przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do 31.10.2013r

zgodnie z umową kredytu

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

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

jednorazowo
wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny 

ryzyka przez Ubezpieczyciela                      
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6. jednorazowo, rocznie, kwartalnie, 
miesięcznie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny 
ryzyka przez Ubezpieczyciela   

1) Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) Auto Casco
3) Auto Assistance
4) Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów,
5) Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe na terytorium państw będących członkami 

Systemu Zielonej Karty,
6) Ochrona Prawna. 

1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
a) w wariancie Standard
b) w wariancie ALL Risk

2) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku
3)

ubezpieczenia mienia od stłuczenia lub pęknięcia szyb lub innych elementów szklanych

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

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

6) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku stałych elementów, materiałów 
budowlanych i instalacyjnych składowanych, wbudowanych lub zamontowanych w 
ubezpieczonym domu w stadium budowy

7) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
8) ubezpieczenie Ochrony Prawnej
9) ubezpieczenie Assistance w Domu
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Ubezpieczenie Concordia Mój Dom

Ubezpieczenie CONCORDIA AUTO

jednorazowo, ratalnie

7.

8.

jednorazowo, ratalnie
 wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny 

ryzyka przez Ubezpieczyciela

Ubezpieczenie na życie - z MYŚLĄ O ŻYCIU

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny 
ryzyka przez Ubezpieczyciela   



DZIAŁ VIII. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU

ROZDZIAŁ I Karta przedpłacona bez funkcji zbliżeniowej – w ofercie Banku do 31.12.2020 r.

Stawka
MasterCard

1. za każdą kartę 25,00 zł
2. - bez opłat
3. - 30,00 zł
4. - bez opłat
5. miesięcznie bez opłat

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

bez opłat

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1,50 zł
c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a) 3,50 zł
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b) 3% kwoty min. 4,50 zł

e) w bankomatach za granica (poza terytorium państw członkowskich EOG 3% kwoty min. 4,50 zł

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

naliczana od wypłacanej kwoty 3,50 zł

a) banków SGB 4,50 zł
b) innych, niż wskazane w pkt a) 7,00 zł

8. miesięcznie bez opłat
9. - bez opłat

strona nr 19

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 
Transakcje bezgotówkowe

6.

7.

Rodzaj czynności

Wydanie karty wraz z numerem PIN

Lp.

za każdą zmianę

Opłata za wypłatę gotówki:

Zastrzeżenie karty

Zasilenie rachunku karty

Zmiana PIN w bankomatach:

Tryb pobierania opłaty

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty

Użytkowanie karty


