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DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Bank Spółdzielczy w Goleniowie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek w
tym również osób prowadzących gospodarstwo rolne oraz wspólników spółek cywilnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku
Spółdzielczym w Goleniowie”, zwaną dalej Taryfą.

2.

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.

3.

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

4.

Kwoty opłat i prowizji pobiera się w pełnych wysokościach wynikających z wyliczenia, tj. w złotych z dwoma miejscami po przecinku bez zaokrągleń.

5.

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

6.

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

7.

8.

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 6b) pobierane są:
a)

ostatniego dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za prowadzenie rachunku, dostępu do usługi Internet Banking oraz wysłanych kodów SMS,

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.

Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w Banku Spółdzielczym w Goleniowie pobiera się bezgotówkowo od posiadacza rachunku zgodnie
z zawartą umową pomiędzy Bankiem, a Posiadaczem rachunku, lub gotówkowo od wpłacającego na podstawie odrębnych pisemnych ustaleń.

9.

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

10. Wysokość opłat i prowizji produktów oraz usług bankowych w okresie promocyjnym reguluje Uchwała wprowadzająca promocję.
11. Dopuszcza się przyjęcie innych niż wynikające z Taryfy stawek pobieranych opłat co jest efektem negocjacji handlowych pomiędzy Bankiem, a klientem.
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DZIAŁ II. RACHUNKI BIEŻĄCE
ROZDZIAŁ I. Rachunki bieżące
Lp.
1.
2.
a)
b)
c)
3.
a)
b)
4.
5.
5.1.
a)
b)
c)
d)
e)
5.2.
a)
b)
c)
d)
e)
6.
7.

Rodzaj czynności
Otwarcie rachunku bieżącego/rachunku pomocniczego
Prowadzenie rachunku bieżącego/rachunku pomocniczego:
osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek oraz
wspólnicy spółek cywilnych
osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne
rachunek Vat
Wpłaty gotówkowe na rachunki bieżące/rachunki pomocnicze prowadzone w BS
Goleniów:
w placówce Banku
we wpłatomacie
Wypłaty gotówkowe z rachunków bieżących/rachunków pomocniczych
Realizacja polecenia przelewu:
złożonego w formie papierowej
na rachunki prowadzone w placówkach Banku Spółdzielczego w Goleniowie
na rachunki prowadzone w Bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Goleniowie
na rachunki prowadzone w Bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Goleniowie
w systemie BlueCash- przelew natychmiastowy
na rachunki prowadzone w Bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Goleniowie
w systemie Express Elixir – przelew natychmiastowy
na rachunki prowadzone w Bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Goleniowie
w systemie SORBNET
złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
na rachunki prowadzone w placówkach Banku Spółdzielczego w Goleniowie
na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Goleniowie
na rachunki prowadzone w Bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Goleniowie
w systemie BlueCash- przelew natychmiastowy
na rachunki prowadzone w Bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Goleniowie
w systemie Express Elixir – przelew natychmiastowy
na rachunki prowadzone w Bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w Goleniowie
w systemie SORBNET
Realizacja polecenia zapłaty
Potwierdzenie faksem/skan wykonania polecenia przelewu

Tryb pobierania opłaty
jednorazowo, w dniu otwarcia rachunku

miesięcznie, za każdy rachunek
miesięcznie

naliczana od wpłacanej kwoty
naliczana od wypłacanej kwoty

Stawka
20,00 zł
22,00 zł
12,00 zł
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
6,00 zł
15,00 zł
za każdy przelew

15,00 zł
30,00 zł

bez opłat
1,00 zł
12,00 zł
za każdy przelew

12,00 zł
25,00 zł

za każdą dyspozycję
za każde potwierdzenie

1,00 zł
10,00 zł
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
a)
b)
c)
d)
14.

Sporządzenie przelewu na polecenie posiadacza rachunku (w tym realizacja
przelewu)
Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej,
duplikatu polecenia przelewu
Sporządzenie przelewu z rachunku bankowego tytułu wykonawczego lub
dokumentu mającego taką moc
Potwierdzenie zgodności podpisów z kartą wzorów podpisów
Sporządzenie na wniosek klienta w formie wydruku komputerowego zestawienia
obrotów na rachunku bankowym
Zlecenia stałe:
na rachunki prowadzone w innych bankach
na rachunki prowadzone w BS Goleniów
Wprowadzenie zlecenia stałego do systemu/ modyfikacja zlecenia stałego przez
pracownika Banku
Odwołanie zlecenia stałego (w przypadku gdy zostaną zrealizowane min. 3
zlecenia w ramach złożonego zlecenia - opłaty się nie pobiera)
Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy Rachunku bieżącego/rachunku
pomocniczego
Ustanowienie/ zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem od każdego
pełnomocnika

17.

Opłaty nie pobiera się:
- jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy,
- przy ustanawianiu pełnomocnictwa do rachunku stanowiącego zabezpieczenie
transakcji kredytowej
Usługa płatności masowych
Opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi
Opłata za każdą wpłatę na rachunek wirtualny:
 opłata ponoszona przez wpłacającego
 opłata ponoszona przez posiadacza rachunku
Otwarcie rachunku pomocniczego pod dotacje unijne (opłata jednorazowa)

18.

Prowadzenie rachunku pomocniczego pod dotacje unijne

19.

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

15.

16.
a)
b)

za każdy przelew

10,00 zł

za każdy dokument

5,00 zł

za każdą dyspozycję

zgodnie z opłata pobieraną jak za
przelew złożony papierowo w
placówce Banku
10,00 zł

za każdą dyspozycję
za każdą rozpoczętą stronę zestawienia

5,00 zł

za każdy przelew

2,00 zł
bez opłat

za każdą dyspozycję

5,00 zł

za każdą dyspozycję

3,00 zł

za każdą dyspozycję

30,00 zł

za każdą dyspozycję

5,00 zł

jednorazowo

50,00 zł

za każdą wpłatę
za każdą wpłatę
jednorazowo
miesięcznie (pobierana od momentu wpłynięcia
pierwszych środków)
za każde wysłanie korespondencji upominawczej

0,90 zł
0,50 zł
50,00 zł
20,00 zł
opłata równa kosztowi listu
poleconego za potwierdzeniem
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odbioru wg Cennika Usług
Pocztowych Poczta Polska S.A.

ROZDZIAŁ II. Mieszkaniowe rachunki powiernicze
Lp.

1.

Rodzaj czynności

Prowizja wstępna za otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego

Tryb pobierania opłaty
 za rozpatrzenie wniosku o otwarcie mieszkaniowego
rachunku powierniczego, płatna w dniu złożenia wniosku,
 w razie odmowy otwarcia rachunku lub rezygnacji Klienta
z podpisania umowy rachunku, prowizja nie podlega
zwrotowi, natomiast w przypadku otwarcia rachunku,
zaliczana jest na poczet prowizji za otwarcie rachunku,

Stawka

1 000 zł

Otwarcie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego
2.

Uwaga:
Opłata podstawowa wzrasta o 0,01% za każdą dodatkową wypłatę z
rachunku powyżej 4 wypłat dla przedsięwzięcia deweloperskiego

jednorazowo w dniu podpisania umowy

opłata podstawowa 0,2% wartości
przedsięwzięcia deweloperskiego,
nie mniej niż 4 000 zł

3.

Otwarcie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego

jednorazowo w dniu podpisania umowy

opłata podstawowa 0,1% wartości
przedsięwzięcia deweloperskiego,
nie mniej niż 3 000 zł

miesięcznie

50 zł

4.

5.

6.

7.

Prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego (otwartego i
zamkniętego)
Kontrola przedsięwzięcia deweloperskiego/ zadania inwestycyjnego przez
podmiot zewnętrzny:
a) przed podjęciem decyzji o otwarciu rachunku – kontrola
początkowa
b) przed uruchomieniem środków za dany etap realizacji
przedsięwzięcia deweloperskiego / zadania inwestycyjnego –
kontrola okresowa
Zawarcie
aneksu
do
umowy
mieszkaniowego
rachunku
powierniczego/przyjęcie
do
umowy
mieszkaniowego
rachunku
powierniczego nowego prospektu informacyjnego bądź nowego wzoru
umowy deweloperskiej
Wydanie na wniosek Developera zgody na bezobciążeniowe
wyodrębnienie lokalu

jednorazowo
za każdą kontrolę

według cennika podmiotu
zewnętrznego

za każdy aneks/zmianę

500 zł

jednorazowo, za każdą zgodę

30 zł
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ROZDZIAŁ III. Elektroniczne kanały dostępu
2.

Rodzaj czynności
Usługa bankowości elektronicznej (Internet banking)
Jednorazowa opłata za czytnik kart

3.

Jednorazowa opłata za kartę kryptograficzną

4.

Jednorazowa opłata za etoken

5.

Instalacja usługi Internet Banking dla Firm przez pracownika Banku na
komputerze klienta

Lp.
1.

6.

7.

8.
a)
9.
10.
10.1.
a)
b)
c)
10.2.

a)

Naprawa lub nieuzasadniony wyjazd pracownika Banku do Klienta w
wyniku uszkodzenia systemu z winy użytkownika
Wydanie dodatkowych urządzeń:
- czytnik kart
- karta kryptograficzna
- etoken
Opłata za przekazywanie haseł SMS
- pierwsze 5 kodów SMS w danym miesiącu
- 6-ty i kolejny kod SMS w danym miesiącu
Modyfikacja/zmiana parametrów etokena (w tym odnowienie certyfikatu
etokena)
Usługa SMS – powiadamianie SMS
Pakiet Aktywny SMS-y wysyłane na żądanie klienta)
zapytanie o saldo
zapytanie o 5 ostatnich operacji na rachunku
zapytanie o aktualne oprocentowanie
pakiet informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie) do wyboru przez
klienta:

Tryb pobierania opłaty
miesięcznie
jednorazowo za każdy czytnik

Stawka
0,00 zł
wg cen nabycia za sztukę

jednorazowo za każdą kartę

wg cen nabycia za sztukę

jednorazowo za każdy etoken

wg cen nabycia za sztukę 99 zł

jednorazowo

100,00 zł

za każdy wyjazd

100,00 zł

jednorazowo za każde urządzenie

wg cen nabycia za sztukę

za każdy wysłany kod sms

bez opłat
0,10 zł

za każdą modyfikację/zmianę

20,00 zł

za każdy wysłany SMS

0,30 zł

po operacji bilansowej:
* każdej
* obciążającej rachunek klienta,
* uznającej rachunek klienta
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b)

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

c)

powiadomienia o odmowie realizacji przelewu

11.

Odblokowanie klienta w systemie Internet Banking

jednorazowo

5,00 zł
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DZIAŁ III RACHUNKI BIEŻĄCE W WALUCIE WYMIENIALNEJ (EUR, USD, GBP)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj czynności
Tryb pobierania opłaty
Otwarcie rachunku bieżącego
jednorazowo
Prowadzenie rachunku bieżącego
miesięcznie
Prowadzenie rachunku bieżącego rolników
miesięcznie
Wpłaty gotówkowe na rachunki bieżące walutowe prowadzone w BS
naliczana od wpłacanej kwoty
Goleniów
Wypłaty gotówkowe z rachunków bieżących
naliczana od wypłacanej kwoty
Pozostałe prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą

Stawka
20,00 zł
20,00 zł
10,00 zł
0,00 zł
0,10% nie mniej niż 3,50 zł
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DZIAŁ IV. KREDYTY
Rodzaj czynności

Lp.
1.

Tryb pobierania opłaty

Stawka

Prowizja wstępna

a)

od kredytów i pożyczek

b)

od gwarancji

2.

Prowizja przygotowawcza od kredytów z pomocą ARiMR

3.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym:

a)

Prowizja od kwoty udzielonego kredytu obrotowego w rachunku
bieżącym

b)

Prowizja za odnowienie limitu kredytu

c)

Prowizja za gotowość (za niewykorzystanie kredytu)

d)

Prowizja od kwoty zwiększającej limit kredytu obrotowego w rachunku
bieżącym

 za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu na działalność
gospodarczą/rolnictwo od kwoty 200 000 zł, naliczana od
wnioskowanej kwoty kredytu, 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 od kwoty udzielonego
kredytu/przygotowawczej,
 prowizja nie jest pobierana od kredytów preferencyjnych i
kredytów konsorcjalnych, w których BS Goleniów jest
uczestnikiem konsorcjum.

 za rozpatrzenie zlecenia wystawienia gwarancji, naliczana od
kwoty wnioskowanej, płatna w dniu złożenia zlecenia (w razie
odmowy wystawienia gwarancji lub rezygnacji Zleceniodawcy,
prowizja nie podlega zwrotowi)
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
postawieniem kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
postawieniem kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy
naliczana od kwoty odnowienia kredytu, za każdy rozpoczęty rok
trwania umowy, płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do
dyspozycji Kredytobiorcy
naliczana w stosunku rocznym od różnicy pomiędzy kredytem
postawionym do dyspozycji, a kredytem wykorzystanym, za każdy
dzień niewykorzystania
naliczana od kwoty zwiększającej limit kredytu, płatna jednorazowo
przed zwiększeniem limitu kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy

0,20%, max 5 000,00 zł

0,20%
(min. 100 zł, max 1000 zł)

2,00%

2,00% - 2,50%
2,00%

2,00%

2,50% min. 200,00 zł
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4.

5.

Prowizja przygotowawcza od kredytu obrotowego w rachunku kredytowym:
 do 500 000 zł
 pow. 500 000 zł do 1.000 000 zł
 pow. 1.000 000 zł
Prowizja przygotowawcza/za odnowienie od kredytu rewolwingowego w
rachunku kredytowym

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo
przed postawieniem kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy

3,00% - 3,50%
2,50% - 3,00%
2,00% - 2,50%

naliczana od kwoty udzielonego/odnowionego kredytu,
płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do
dyspozycji Kredytobiorcy

2,00%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
postawieniem kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy

3,00% - 3,50%
2,50% - 3,00%
2,00% - 2,50%

Prowizja przygotowawcza od kredytu inwestycyjnego:
6.





do 500 000 zł
pow. 500 000 zł do 1.000 000 zł
pow. 1.000 000 zł

7.

Prowizja przygotowawcza od kredytu inwestycyjnego WŁASNY HEKTAR:
 okres kredytowania do 12 miesięcy
 okres kredytowania powyżej 12 miesięcy

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
postawieniem kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy

1,70%
2,70%

8.

Prowizja przygotowawcza od kredytu deweloperskiego:
 do 1 000 000 zł
 pow. 1 000 000 zł do 3 000 000 zł
 pow. 3 000 000 zł

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
postawieniem kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy

2,00% - 2,50%
1,50% - 2,00%
1,20% - 1,50%

9.

Prowizja przygotowawcza od kredytu unijnego SGB:
 do 500 000 zł
 pow. 500 000 zł do 1.000 000 zł

pow. 1.000 000 zł

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed
postawieniem kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy

2,50% - 3,00%
2,00% - 2,50%
1,50% - 2,00%

10.

Prowizja za wystawienie gwarancji

z tytułu wystawienia gwarancji, pobierana od kwoty czynnej
gwarancji, naliczana i płatna z góry w pierwszym dniu okresu
prowizyjnego
(ustala się roczne okresy prowizyjne)
2,00% rocznie
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11.

Prowizja przygotowawcza od pożyczki hipotecznej dla klientów
instytucjonalnych:
 do 100 000 zł
 pow. 100 000 zł do 500 000 zł
 pow. 500 000 zł

12.

Prowizja z tytułu zawarcia umowy restrukturyzacji/ ugody:

naliczana od kwoty udzielonej pożyczki, płatna jednorazowo
przed postawieniem pożyczki do dyspozycji Pożyczkobiorcy

naliczana od kwoty restrukturyzacji/ugody, płatna jednorazowo

14.

dotyczy kredytów nieodnawialnych i naliczana jest od kwoty kredytu
spłacanej wcześniej niż 14 dni przed terminem spłaty wynikającym z
umowy, w tym harmonogramu, płatna w dniu dokonania
UWAGA: nie dotyczy kredytów na projekty z dotacjami, gdy spłata
przedterminowej spłaty kredytu
kredytu/części kredytu następuje z dofinansowania ze środków funduszy
unijnych
za każdą promesę, naliczana od kwoty promesy
Opłata za wydanie promesy kredytowej dla rolników i rybaków

15.

Opłata za wydanie promesy kredytowej dla przedsiębiorców

16.

Prolongata techniczna

17.

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

a)

Prowizja za prolongatę terminu spłaty całości, części kredytu lub odsetek
- prolongata do 3 miesięcy
- prolongata powyżej 3 do 6 miesięcy
- prolongata powyżej 6 do 12 miesięcy
- prolongata powyżej12 miesięcy

b)

zabezpieczenia kredytu

c)

zmiana terminu wypłaty transzy kredytu

d)

innych warunków umowy (np. oprocentowanie)

18.

Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia dotyczącego:

a)

Prowizja rekompensacyjna (dotyczy kredytów nieodnawialnych)
13.

b)

3,50% - 4,50%
2,50% - 3,50%
1,50% - 2,50%
1,00% nie mniej niż 200,00 zł
2,50%

0,5% min. 500,00 zł

za każdą promesę, naliczana od kwoty promesy

0,5% min. 1 000,00 zł

naliczana od prolongowanej kwoty, płatna jednorazowo

0,15% min. 200,00 zł

naliczana od kwoty kredytu

0,75% min. 150,00 zł
0,75% min. 250,00 zł
1,00% min. 350,00 zł
1,50% min. 500,00 zł
0,75% min. 500,00 zł

naliczana od kwoty transzy kredytu

0,50% min. 300,00 zł

naliczana od kwoty kredytu

0,50% min. 250,00 zł

spłaty kredytu

za każdy egzemplarz zaświadczenia

100,00 zł

aktualnego zadłużenia

za każdy egzemplarz zaświadczenia

50,00 zł
150,00 zł

naliczana od kwoty prolongowanej

19.

Wydanie na wniosek Klienta opinii

za każdą opinię

20.

Interwencyjny wyjazd do klienta w sprawie opóźnienia w spłacie

za każdy wyjazd

50,00 zł

21.

Powiadomienie o umieszczeniu w systemie Międzybankowej Informacji
Gospodarczej – Bankowy Rejestr (MIG-BR)

za każde powiadomienie

15,00 zł
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22.

Sporządzenie na wniosek Klienta nowego lub kolejnego egzemplarza
harmonogramu spłaty kredytu

23.

Zbadanie zdolności kredytowej na potrzeby inne niż związane z udzieleniem
kredytu

24.

Wyjazd do Klienta w celu przeprowadzenia inspekcji przez pracownika
Banku w związku z realizację zapisów umowy kredytowej - dotyczy klientów
instytucjonalnych:

a)

w odległości do 100 km od placówki Banku obsługującej kredyt
(odległość liczona jest w obie strony przejazdu)

b)

w odległości powyżej 100 km od placówki Banku obsługującej kredyt
(odległość liczona jest w obie strony przejazdu)

25.

Sporządzenie i wysłanie korespondencji (w tym korespondencji
upominawczej)

-

bez opłat

każdorazowo za zbadanie zdolności kredytowej

0,04% min. 500 zł

bez opłat
za każdy wyjazd
150,00 zł
za każde wysłanie korespondencji upominawczej

25 zł
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DZIAŁ V. INSTRUMENTY PŁATNICZE
ROZDZIAŁ I. Karty wydane do rachunków bieżących/pomocniczych (debetowe z funkcją zbliżeniową)
Stawka
Rodzaj czynności

Lp.
1.
a)
b)
2.
3.
4.
a)
b)
5.
6.

Wydanie karty dla Posiadacza / Użytkownika karty
pierwsze
kolejnej, wznowienie
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia
Zastrzeżenie kart
Użytkowanie karty:
pierwszej do rachunku
kolejnej do rachunku
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
Opłata za wypłatę gotówki:

a)

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

b)

w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)

c)

w bankomatach innych niż wskazane w pkt a)

d)
e)

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b)
1
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

f)
7.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

8.
9.
a)
b)

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt a)

Tryb pobierania opłaty

za każdą kartę
za każdą kartę
-

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

Visa Business/MasterCard Business
20,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
bez opłat
2,00 zł
2,00 zł
5,00 zł
bez opłat
4,50 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

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

Naliczana od wypłacanej kwoty

3% kwoty min. 3,50 zł

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

1,30 zł
10,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł
7,00 zł

za każde sprawdzenie

bez opłat
1,00 zł

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a)
b)

banków SGB
innych, niż wskazane w pkt a)

1

Państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) – stronę umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym
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Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Transakcje bezgotówkowe
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji kartowej dokonanej w walucie innej
15.
niż PLN
11.
12.
13.
14.

miesięcznie
za każde zestawienie
za każdą przesyłkę
Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia

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

ROZDZIAŁ II Karta przedpłacona zbliżeniowa
Lp.

Rodzaj czynności

Tryb pobierania opłaty

5.

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

a)

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

b)

w kasach banków SGB(przy użyciu terminala POS)

c)

w bankomatach w kraju innych niż wskazane w pkt a)

d)

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b)

e)

w bankomatach za granica (poza terytorium państw członkowskich EOG )

f)

w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG)

1.
2.
3.
4.

6.
7.
a)
b)
8.
9.
10.

rocznie, z góry za każdy rok
-

1

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt a)
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Transakcje bezgotówkowe
Za wydanie duplikatu karty

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

Stawka
MasterCard
25,00 zł
bez opłat
30,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
3,50 zł
3% kwoty min. 10,00 zł
3% kwoty min. 4,50 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

3,50 zł

za każdy numer PIN

10,00 zł

za każdą zmianę
miesięcznie
za każdy duplikat

4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
bez opłat
10,00 zł
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ROZDZIAŁ III Karty świadczeniowe
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj czynności
Wydanie karty wraz z numerem PIN
Zasilenie rachunku karty
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty
Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB
Transakcje bezgotówkowe

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
za każdą dyspozycję
miesięcznie
-

Stawka
wg indywidualnych stawek
wg indywidualnych stawek
bez opłat
wg indywidualnych stawek
bez opłat
bez opłat

ROZDZIAŁ IV Płatności mobilne BLIK
Rodzaj czynności

LP.
1.
2.
3.
a)

Aktywacja BLIK
Użytkowanie BLIK
Opłata za wypłatę gotówki:

b)
c)

w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w bankomatach za granicą

4.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

5.

Krajowa transakcja płatnicza

6.

Zmiana limitu transakcyjnego

Tryb pobierania opłaty

Stawka

jednorazowo
miesięcznie

0,00 zł
0,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdą transakcję, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każda zmianę limitu

0,00 zł
nie dotyczy
0,00 zł
bez opłat
bez opłat
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ROZDZIAŁ V Karty z funkcją zbliżeniową Mastercard wydane do rachunków bieżących w walutach wymienialnych
(EUR, GBP, USD)
Lp.
1.

2.
a)
b)
c)
d)

Rodzaj czynności

Tryb pobierania opłaty

Użytkowanie 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)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
1

e)

miesięcznie za każdą kartę

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

3.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

4.
5.
a)
b)
6.
a)
b)
7.
a)
b)

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
w formie papierowej za pośrednictwem poczty
w formie elektronicznej

1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP
bez opłat
1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP
3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

naliczana od wypłacanej kwoty

w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG )

f)

Stawka w walucie rachunku

3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP
naliczana od wypłacanej kwoty

1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0.5 EUR, 0,5 USD, 0,5 GBP

za każdy numer PIN
za każdą zmianę

1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP
1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

za każde sprawdzenie
0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP
1 EUR, 1 USD, 1 GBP
miesięcznie
0,50 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP
bez opłat
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DZIAŁ VI. SKUP I SPRZEDAŻ WARTOŚCI DEWIZOWYCH, ZLECENIA DEWIZOWE
ROZDZIAŁ I Skup i sprzedaż wartości dewizowych
Lp.
1.

Rodzaj czynności
Skup i sprzedaż walut obcych (EUR, USD, GBP)

Tryb pobierania opłaty

Stawka

za każdą czynność

bez prowizji

ROZDZIAŁ II Zlecenia dewizowe
Zlecenia dewizowe realizowane są za pośrednictwem SGB-Banku 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 VII. POZOSTAŁE PROWIZJE

5.
6.
7.
a)
b)
c)
8.

Rodzaj czynności
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki czekowej, pojedynczego czeku gotówkowego i
rozrachunkowego, książeczki oszczędnościowej i czekowej
Wykonanie zastrzeżenia na wniosek klienta utraconych czeków gotówkowych,
rozrachunkowych oraz książeczki oszczędnościowej
Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu, stanie środków na rachunku
lokat terminowych
Dokonanie blokady wkładów oszczędnościowych z tytułu zabezpieczenia:
 kredytu udzielonego przez inny Bank,
 na rzecz innych podmiotów finansowych i niefinansowych.
Za wymianę krajowych znaków pieniężnych
Wpłata na rachunki prowadzone w innych bankach
Za realizację przelewu w formie kasowej (gotówkowo)
w systemie BlueCash- przelew natychmiastowy
w systemie Express Elixir – przelew natychmiastowy
w systemie SORBNET
Wypłaty z konta „zlecenia do wypłaty”

9.

Sporządzenie i wysłanie korespondencji (w tym korespondencji upominawczej)

10.

Opłata za wydanie klucza/portfela do wrzutni
Za zastrzeżenie:
1) dokumentu tożsamości Klienta BS Goleniów
2) dokumentu tożsamości osoby nie będącej Klientem BS Goleniów

Lp.
1.
2.
3.

4.

11.

Tryb pobierania opłaty

Stawka

za każdą dyspozycję

10,00 zł

za każde zastrzeżenie

wg kosztów

za każde zaświadczenie

20,00 zł

za każdą blokadę

100,00 zł

naliczana od wymienianej kwoty
naliczana od wpłacanej kwoty

1,00% nie mniej niż 10,00 zł
1,00% nie mniej niż 4,00 zł

za każdy przelew – naliczana od wpłacanej
kwoty
za każdy przelew
naliczana od wpłacanej kwoty
za każde wysłanie korespondencji
upominawczej
za każdy klucz/portfel

1,0% kwoty nie mniej niż 15,00 zł
1,0% kwoty nie mniej niż 15,00 zł
30,00 zł
1,00% nie mniej niż 5,00 zł
25,00 zł
50,00 zł

za każdą dyspozycję

brak opłat
20,00 zł

za każdą stronę

5,00 zł

Osoba będąca klientem BS Goleniów to osoba, z którą BS Goleniów dokonuje czynności
(świadczy usługi) zgodnie z zakresem swojego działania.
12.

Opłata za wydanie na pisemny wniosek Klienta kserokopii umowy zawartej z klientem

13.

Wyciągi bankowe:

a)

sporządzanie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku

b)
c)

14.

sporządzanie i wysyłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego
sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego na adres poczty elektronicznej (e-mail)
Klienta
Rozpoczęcie działań przez BS Goleniów na wniosek Klienta w celu odzyskania kwoty
transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez Posiadacza rachunku
błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

10,00 zł
jeden wyciąg w miesiącu bez opłat
za każdy kolejny wyciąg

za każdą dyspozycję

15,00 zł
bez opłat
30,00 zł
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24.
25.

Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie zbiorczej informacji o rachunkach w
bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych
Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej, duplikatu
polecenia przelewu
Blankiet czekowy
Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego
Przyjęcie listy inkasowej
Potwierdzenie zgodności podpisów z kartą wzorów podpisów
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu, stanie środków i obrotach na
rachunku
Wydanie opinii bankowej
Pisemne potwierdzenie przez Bank, jako dłużnika wierzytelności, przyjęcia do wiadomości
cesji wierzytelności z rachunku, ustanowionej jako zabezpieczenie dla innego banku
Wydanie na wniosek klienta zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu
Inkaso weksla

26.

Inne czynności i usługi nie wymienione w Taryfie

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

za każde przekazanie

25,00 zł

za każdy dokument

5,00 zł

za każdy blankiet
za każdą dyspozycję
za każdy dokument
za każdą dyspozycję

wg kosztów 0,14 zł
5,00 zł
15,00 zł
10,00 zł

za każde zaświadczenie

50,00 zł

za każdą opinię

100,00 zł

za każde potwierdzenie

50,00 zł

jednorazowo, za każdą zgodę
za każdy weksel

30,00 zł
50,00 zł
wg decyzji
Prezesa/nadzorującego Członka
Zarządu
lub Dyrektora Oddziału po
uzgodnieniu z Członkiem Zarządu

-
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DZIAŁ VIII. UBEZPIECZENIA
Rodzaj czynności

Lp.
1.

Tryb pobierania opłaty

Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:

STAWKA
karta charge Mastercard Business Gold

Ubezpieczenie kart dla klienta - nieuprawnione transakcje powstałe w wyniku kradzieży, utraty lub
1)
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

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:

karty debetowe, karta charge Mastercard Business

miesięcznie

1,45 zł
2,55 zł

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
b) Wariant Gold

2,05 zł
4,75 zł

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet
Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"
2.

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

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo, rocznie,
kwartalnie, miesięcznie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej
oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela

d) śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie
e) śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy rolniczej
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3.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Ubezpieczenie CONCORDIA FIRMA - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.
a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

jednorazowo, ratalnie

d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

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

dostępne w wariantach: BASIC, STANDARD, PREMIUM
4.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Ubezpieczenie AGRO EKSPERT - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.
a) AGRO-CASCO

5.

6.
1)

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
f) ochrona prawna
dostępne w wariantach: BASIC, PRESTIŻ, PREMIUM, OCK
Ubezpieczenie CONCORDIA AGRO - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.
a) obowiązkowe OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
b) obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
c) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
d) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,
e) ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
f) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
g) ubezpieczenie Agro Dom
Ubezpieczenia ASSISTANCE:
PAKIET I: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP,
Koszty leczenia i assistance

jednorazowo, ratalnie

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

jednorazowo, ratalnie

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

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
miesięcznie/rocznie

miesięczna 0,97 zł/roczna 11,11 zł

miesięcznie/rocznie

miesięczna 0,77 zł/roczna 8,71 zł

podczas podróży zagranicznej (bez rozszerzenia o sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku)

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

7.

Ubezpieczenie: Roboty budowlano - montażowe

1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
8.
Ubezpieczenie Concordia Auto
1) Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) Auto Casco,
3) Auto Assistance,

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej
oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej
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4) Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów,
Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe na terytorium państw będących członkami Systemu
5) Zielonej Karty,
6) Ochrona Prawna.
9.
Ubezpieczenia upraw rolnych
1) Uprawy tradycyjne

2)

• w zbożach, rzepaku, rzepiku i kukurydzy przeznaczonej na ziarno: ziarna lub nasiona;
• w kukurydzy przeznaczonej na paszę: kolby i nadziemne części rośliny,
• w burakach cukrowych: korzeń buraka,
• w ziemniakach: bulwy,
• w roślinach strączkowych: nasiona.
Uprawy specjalne

oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo
wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej
oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela

• w warzywach gruntowych: części warzyw Gruntowych przeznaczone do konsumpcji,
• w owocach ziarnkowych: owoce.
3) Pozostałe uprawy
• w burakach pastewnych: korzeń,
• w roślinach oleistych innych niż rzepak i rzepik: ziarna lub nasiona,
• w facelii: nasiona,
• w roślinach prosa: ziarno.
10.
Ubezpieczenie Concordia Produkcja zwierzęca
1) Ubezpieczenie w wariancie Podstawowym obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:
a)

awaria urządzeń wentylacyjnych, przepięcia w instalacji elektrycznej, przerwy w dopływie prądu,
przegrzanie, zatrucie stada, panika

stada;
b) wystąpienie chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu.
2) Ubezpieczenie w wariancie Pełnym obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:
a)

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo, rocznie,
kwartalnie, miesięcznie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej
oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela

awaria urządzeń wentylacyjnych, przepięcia w instalacji elektrycznej, przerwy w dopływie prądu,
przegrzanie, zatrucie stada, panika

stada;
b) wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu;
c) wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt.
11. Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich
ubezpieczenie zwierząt od ryzyka wystąpienia huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, piorunu,
1)
obsunięcie się ziemi, lawiny
2) ubezpieczenie zwierząt od ryzyka uboju z konieczności, który jest następstwem w/w zdarzenia

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
jednorazowo, rocznie,
kwartalnie, miesięcznie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej
oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela
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