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Szanowni Państwo, 
 

 Uprzejmie informujemy , iż z dniem 01 lipca 2020r. ulegnie zmianie „ Taryfa prowizji i opłat 

bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Świeciu za usługi i czynności bankowe” . Wykaz zmian 

przedstawiony w  tabeli dotyczy klientów indywidualnych – RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-

ROZLICZENIOWE ROR 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI  

PRZED ZMIANĄ 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI PO 

ZMIANIE 

OPŁATA 

PRZED 

ZMIANA 

OPŁATA 

PO 

ZMIANIE 

Realizacja przelewu na rachunki 

prowadzone przez BS w Świeciu  

Polecenie przelewu wewnętrznego złożone w 

formie papierowej  

1,50 zł.  2,50 zł.  

Realizacja przelewu na rachunki 

prowadzone przez ZUS 

Polecenie przelewu w formie papierowej na 

rachunki US i ZUS 

5,00 zł.  6,00 zł.  

Realizacja przelewu na rachunki 

prowadzone w innych bankach  

Polecenie przelewu w formie papierowej na 

rachunki prowadzone w innych bankach  

4,00 zł.  5,00 zł.  

Realizacja przelewu Express Eliksir Polecenie przelewu w formie papierowej  na 

rachunki prowadzone w innych bankach w 

systemie Express Eliksir  

5,00 zł.  7,00 zł.  

Przelewy SORBNET do 999 999,99 zł 

Przelewy SORBNET powyżej 

1.000.000.00 zł  

Polecenie przelewu w formie papierowej na 

rachunki w innych bankach w systemie 

SORBNET 

8,00 zł. 

12,00 zł.  

25,00 zł.  

Polecenie przelewu za pośrednictwem usług 

bankowości elektronicznej na rachunki w 

innych bankach w systemie SORBNET 

15,00 zł.  

Realizacja przelewu za pośrednictwem 

usług bankowości elektronicznej   na 

rachunki prowadzone przez ZUS, US 

Polecenie przelewu za pośrednictwem usług 

bankowości elektronicznej  na rachunki US i 

ZUS 

0,90 zł.  2,00 zł.  

Zlecenia stałe – realizacja 1 przelewu na 

rachunki prowadzone w innym banku  

Zlecenia stałe – realizacja przelewu w formie 

papierowej na rachunki prowadzone w innych 

bankach  

2,00 zł.  3,00 zł.  

Zlecenia stałe -realizacja przelewu 

złożonego za pośrednictwem usług 

bankowości elektronicznej  

Zlecenie stałe – realizacja za  pośrednictwem 

usług bankowości elektronicznej  

0,90 zł 1,00 zł 

Duplikat karty wydany z winy klienta m. 

in. zagubienie , uszkodzenie itp.  

Duplikat karty 18,00 zł.  20,00 zł.  

Wypłata gotówki w bankomatach obcych 

karty Maestro, Visa Electron, Visa itp.  

Wypłata gotówki w bankomatach obcych  1,30 zł.  5,00 zł. 

Wypłata gotówki w bankomatach obcych 

karty Visa Electron payWave itp. 

2% min. 5,00 zł.  

Wypłata gotówki w ramach usługi cash 

Back karty Visa Electron , Maestro itp. 

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back  0,60 zł.  

2,00 zł.  

 Wypłata gotówki w ramach usługi cash 

back karty Visa Electron payWave itp.  

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back Bez opłat 

Zmiana PIN-u w bankomatach sieci SGB 

karty Visa Electron , Maestro itp.  

Zmiana PIN-u w bankomatach sieci SGB 4,50 zł.  

5,00 zł.  

 Zmiana PIN-uu w bankomatach sieci SGB 

karty Visa Electron payWave itp.  

Zmiana PIN-u w bankomatach sieci SGB 3,50 zł.  

Zapytanie o saldo w obcym bankomacie Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach 

innych niż SGB 

1,00 zł.  2,00 zł.  
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Opłata za przeliczenie transakcji 

dokonanej w walucie obcej  

Opłata za przewalutowanie transakcji 

dokonywanej w walucie innej niż PLN 

1% 3% 

          

 

Informujemy również o wprowadzeniu nowych opłat:  

1. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywana w urządzeniach samoobsługowych – bez opłat  

2. Awizowanie wypłat: 

   a) opłata dodatkowa za wypłatę nieawizowaną – naliczana od nadwyżki środków powyżej kwoty podlegającej 

awizowaniu – 0,1% min. 5,00 zł. max. 50,00 zł.  

   b) niepodjęcie kwoty awizowanej w uzgodnionym terminie – naliczana od kwoty niepodjętej – 0,1% min. 5,00 

zł. max. 50,00 zł.  

3. Odwołanie zlecenia stałego : 

   1) złożonego w formie papierowej za każdą dyspozycje – 3,00 zł.  

   2) złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej  – 0,00 zł.  

4. Polecenia zapłaty: 

   1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty – za każdą dyspozycje- 2,50 zł.  

   2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika – za każda dyspozycje – 2,50 zł.  

5. Ustanowienie , zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  * opłaty za 

ustanowienie nie pobiera się w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa w momencie założenia rachunku – za 

każdą dyspozycję – 10,00 zł.  

6. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji ( oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 

wkładu na wypadek śmierci – za każdą dyspozycję. – 20,00 zł.  

7. Realizacja dyspozycji spadkobiercy – od każdego spadkobiercy – 20,00 zł.  

8. Podjęcie działań w celu odzyskania kwoty transakcji : 

    1) wykonywanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego rachunku bankowego 

odbiorcy, - za każdą dyspozycje- 10,00 zł.  

  2) opłata za wycofanie z rozliczeń elektronicznego zlecenia płatniczego- 15,00 zł.  

9. Sporządzenie zestawień transakcji płatniczych – bez opłat  

10. Wyciągi bankowe- wysłanie / wydanie wyciągu bankowego : 

   1) w formie papierowej : 

   - jeżeli korzysta z usług bankowości elektronicznej – 5,00 zł.  

  - jeżeli nie korzysta z usług bankowości elektronicznej – wysłane raz w m-cu : 

     a) raz w m-cu – bez opłat 

     b) częściej niż raz w m-cu – za każdy wyciąg – 5,00 zł.  
  2) w formie elektronicznej – pobierany poprzez usługę bankowości elektronicznej  lub wysyłane mailem- bez opłat  

11. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej – za każda kartę – 20,00 zł.  

12. Zmiana limitów karty na wniosek klienta – za każdą zmianę – 10,00 zł.  

13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta – za każde zestawienie – 2,58 zł.  

14. Ekspresowe przesłanie karty lub PINu ( dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych ) – za każdą przesyłkę – 45,00 zł.  

15. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku – miesięcznie – 10,00 zł.  

16. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – za każde zestawienie – bez opłat  

 

Podstawa prawna zmian: art. 127 ust. 3 „ Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków 

bankowych dla klientów indywidualnych”  

Podstawa faktyczna zmian : wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 4,7% w lutym 2020 roku 

do lutego 2019r.  

 

Zmianie ulega również oprocentowanie środków pieniężnych  na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych 

ROR z 0,01% na 0,00 % w stosunku rocznym. 

Podstawa faktyczna zmian: 1) obniżenie w marcu 2020r. stopy referencyjnej o 0,50 p.p. przez Rade Polityki 

Pieniężnej  2) obniżenie w kwietniu 2020r. stopy referencyjnej o 0,50 p.p przez Radę Polityki Pieniężnej 

Zgodnie z art. 31 „Regulaminu świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków dla klientów 

indywidualnych”  awizowanie wypłaty dokonuje się dla kwoty przekraczającej 30 000,00 zł. telefonicznie na 

numery telefonów podane na stronie internetowej banku na co najmniej 2 dni robocze  przed zamierzonym 

terminem podjęcia środków.   

 

       Z poważaniem  

      Zarząd Banku Spółdzielczego  

w Świeciu    


