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Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 67/Z/2022 z dnia 28.06.2022 r.   

 

 

TABELA OPŁAT i PROWIZJI 

ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ – 

KLIENCI SPÓŁDZIELCZEGO BANKU LUDOWEGO IM. KS. P. WAWRZYNIAKA 

 

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla Klientów 

indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Tabelą opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone 

w walucie krajowej - Klienci Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka". 

2. Pojęcia stosowane w niniejszej tabeli oznaczają: 

1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za 

pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał 

WWW) i Serwis SMS, udostępniony 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 bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom 

nieuprawnionym, w szczególności hasło SMS, token SGB. 

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 

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

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 poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie 

wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 

7. 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. 

8. 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 niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Spółdzielczym Bankiem 

Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka 

9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8  pkt. 2, pobierane są  w ostatnim dniu miesiąca. 

10. Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest w ostatnim dniu miesiąca za każdy rozpoczęty miesiąc jego prowadzenia (w 

miesiącu w którym rachunek jest likwidowany, w dniu likwidacji). 

11. Klientów indywidualnych obowiązuje pakiet taryfowy - Pakiet ROR, Pakiet „Konto za złotówkę”, Pakiet „Konto TAK”. 

12. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 

1) RB Firmowy Bieżący i Pomocniczy – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz klientów instytucjonalnych, 

2) RB Firmowy Specjalnego przeznaczenia - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz klientów 

instytucjonalnych, 

3) RB Instytucje Niekomercyjne – dla fundacji, stowarzyszeń, wspólnot oraz organizacji pożytku publicznego, 

4) RB Rolniczy Bieżący i Pomocniczy – dla rolników indywidualnych, 

5) RB ZUS - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą posiadający rachunek przeznaczony wyłącznie do rozliczeń  

składek ZUS.  

13. 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. 

14. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych 

znajdujących się w ofercie Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka. 
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Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych 

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP) 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Pakiet  
ROR 

Pakiet  
Konto TAK 

Podstawowy 
rachunek 
płatniczy 

I. Otwarcie i prowadzenie rachunku: - 
 

  
1. otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat 
2. prowadzenie rachunku  Miesięcznie bez opłat 1,00 bez opłat 

II. Wpłaty gotówkowe na rachunek: - 
 

  
1. dokonywane w placówce Banku - bez opłat bez opłat bez opłat 
2. dokonywane w urządzeniach samoobsługowych Banku - bez opłat bez opłat bez opłat 

III. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku:    
bez opłat` 
bez opłat 

0,50 % 

  
1. 
2. 
3. 

do 40.000 złotych 
powyżej 40.000 złotych awizowane 1 dzień przed wypłatą 
powyżej 40.000 złotych nieawizowane, od nadwyżki środków podlegających awizowaniu 

 bez opłat 
bez opłat 

0,50% 

bez opłat 
bez opłat 

0,50% 

IV. Realizacja przelewów: 

za każdy 
przelew 

 
  

1. w kwocie poniżej 1.000.000,00zł 
 

  
 a) złożonych w formie papierowej:     
- na rachunki prowadzone w innych bankach 3,00 zł 3,00 zł bez opłat 2) 

 
- na rachunki prowadzone w SBL bez opłat bez opłat bez opłat 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie Express Elixir 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 
 - na rachunku prowadzone w innych bankach – realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł  

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: 
 

   
- na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł 0,50 zł bez opłat 3)  
- na rachunki prowadzone w SBL bez opłat bez opłat bez opłat 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie Express Elixir 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 
 - na rachunku prowadzone w innych bankach – realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 
2.  w kwocie powyżej 999 999,99 zł (w systemie SORBNET) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

V. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie 
stałe, przelew z datą przyszłą): 

 
 

  

1. złożonych w formie papierowej: 

za każdy 
przelew 

 
   

a) na rachunki prowadzone w innych bankach 4,00 zł 4,00 zł bez opłat 4)   
b) na rachunki wewnętrzne 1,00 zł 1,00 zł bez opłat 5) 

2. złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: 
 

   
a) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł 0,50 zł bez opłat 5)  
b) na rachunki wewnętrzne bez opłat bez opłat bez opłat 

3. Odwołanie zlecenia stałego:     
 a) w formie papierowej  1,00 zł 1,00 zł bez opłat 
 b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu   Bez opłat bez opłat bez opłat 

VI. Polecenie zapłaty: 

za każdą 
dyspozycję 

 
  

1. Złożenie zgody za korzystanie z polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 
2. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 0,50 zł 0,50 zł bez opłat 
3. Odwołanie pojedynczego  polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie 

z polecenia zapłaty1) 
5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

VII. Za ustanowienie i odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą 
dyspozycję 

3,50zł 3,50 zł 3,50 zł 

VIII. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 
  

  
1. w formie papierowej: 

  
   

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek  bez opłat bez opłat bez opłat  
b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora 
pocztowego 

 bez opłat bez opłat bez opłat 

 
c) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) 
klienta 

 bez opłat bez opłat bez opłat 

IX. Sporządzenie: 

za każdy 
dokument 

 
  

1. odpisu wyciągu bankowego 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 
2. odpisu jednego dowodu bankowego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 
3. odpisu umowy rachunku 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 
4. zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

5. historii rachunku: 
a) z bieżącego roku kalendarzowego 
b) z lat poprzednich 

 
20,00 zł 

20,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok 

6. zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek Klienta 20,00 zł 

X. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji o rachunkach, zaświadczenia, 
opinii: 

za każdy 
dokument 

 
  

1. na wniosek Klienta 
a) w celu przedłożenia w innym Banku 
b) w innym celu 

 
  

80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 
40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

2. na prośbę lub wniosek innego Banku (w przypadku porozumienia między bankami, opłat 
nie pobiera się) 

90,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 

XI. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci: 
jednorazowo 

 
  

1. przyjęcie dyspozycji 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 
2. odwołanie dyspozycji 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

XII. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego 
spadkobiercy 

15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 
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XIII. Za wysłanie każdego upomnienia o spłatę należności związanych z prowadzeniem 
rachunku (koszt wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług 
Pocztowych Poczta Polska S.A.) 

 8,50 zł 8,50 zł 8,50 zł 

XIV. Dyspozycje zagraniczne za każdy 
przelew 

   
1. przyjęcie dyspozycji 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

2. blokada kwoty wynikającej z zlecenia z tytułu ewentualnych różnic kursowych oraz 
kwoty należnej SGB-Bank S.A.  prowizji i opłat 

od kwoty 
zlecenia 

3% 3% 3% 

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

im. Ks. P. Wawrzyniaka 

2) pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 3,00 zł 

3) pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 0,50 zł 

4) pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 4,00 zł 

5) pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 0,50 zł 

 

Rozdział 2. Obsługa rachunków oszczędnościowych (a’vista) 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
STAWKA 

OBOWIĄZUJĄCA 

I. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych a'vista:  
 

1. otwarcie rachunku 
 

bez opłat 
2. prowadzenie rachunku 

 
bez opłat 

II. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy 
 

bez opłat 

III. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego w placówce Banku:  
 

1.  do 40.000 złotych 

za każdą wypłatę 

bez opłat 
2.  powyżej 40.000 złotych awizowane na 1 dzień przed wypłatą bez opłat 

3.  powyżej 40.000 złotych nieawizowane, od nadwyżki środków podlegających 
awizowaniu 

0,50% 

4.  na rzecz osób trzecich , na podstawie czeku gotówkowego (PKZP, RR) 5,00zł 

IV. Realizacja przelewów: 

za każdy przelew 

 

1. w kwocie poniżej 1.000.000,00zł 
 

 a) złożonych w formie papierowej:   
- na rachunki prowadzone w innych bankach 3,00 zł  
- na rachunki prowadzone w SBL bez opłat 

 b) realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł 
2.  w kwocie powyżej 999 999,99 zł (w systemie SORBNET) 10,00 zł 

V. Odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 3,50zł 

VI. Sporządzenie wyciągu bankowego 
 

bez opłat 

VII. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:  
 

1. przyjęcie dyspozycji za każdą dyspozycję 25,00 zł 
2. odwołanie dyspozycji 25,00 zł 

VIII. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 

IX. Wystawienie nowej książeczki zamiast zniszczonej lub utraconej za każdą dyspozycję 10,00 zł 

X. Likwidacja książeczki oszczędnościowej a'vista za każdą dyspozycję 5,00 zł 

XI. Umorzenie utraconej książeczki za każdą dyspozycję 10,00 zł 

XII. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) za każdą dyspozycję 20,00 zł 

XIII.       Przepisanie książeczki  mieszkaniowej w związku z przelewem praw (cesja) za każdą dyspozycję  70,00 zł 

XIV. Zgłoszenie o utracie książeczki oszczędnościowej za każdą dyspozycję 10,00 zł 

 

Rozdział 3. Obsługa rachunków terminowych lokat oszczędnościowych 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
STAWKA 

OBOWIĄZUJĄCA 

I. Likwidacja lokat  
 

1. wypłata gotówkowa lub przelew wewnętrzny 
za każdą dyspozycję 

bez opłat 

2. przelew na rachunek w innym banku 3,00 zł 

II. Likwidacja lokaty przed terminem:   

1. do 40.000 złotych 

za każdą wypłatę 

bez opłat 
2. powyżej 40.000 złotych awizowane 1 dzień przed wypłatą bez opłat 
3. powyżej 40.000 złotych nieawizowane, od nadwyżki środków podlegających awizowaniu 0,50% 

III.  Odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 3,50zł 

IV. Sporządzenie wyciągu bankowego 
 

bez opłat 

V. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:  
 

1. przyjęcie dyspozycji 
za każdą dyspozycję 

25,00 zł 
2. odwołanie dyspozycji 25,00 zł 

VI. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 

VII. Zgłoszenie o utracie książeczki oszczędnościowej za każdą dyspozycję 10,00 zł 

VIII. Umorzenie utraconej książeczki za każdą dyspozycję 10,00 zł 

IX. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej za każdą dyspozycję 10,00 zł 

X. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) za każdą dyspozycję 20,00 zł 
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Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej 

 

Rozdział 5. Instrumenty płatnicze 

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Mastercard 6) 

Mastercard KKS Lech 
(w tym młodzieżowa) 

MasterCard Unia 
Leszno 

Visa 7) 

(w tym młodzieżowa) 

I. Wydanie karty dla: 

za każdą kartę 

  
 

1. posiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 
2. współposiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 
3. osoby wskazanej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

II. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub 
utraconej 

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

III. Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej 
posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub 
osobie wskazanej 

za każdą kartę 
bez opłat bez opłat bez opłat 

IV. Zastrzeżenie karty 
 

bez opłat bez opłat bez opłat 

V. Użytkowanie karty miesięcznie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

VI. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub 
wypłat gotówki na wniosek klienta w placówce 
Banku 

za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

VII. Wypłaty gotówkowe z rachunku: 

pobierana w dniu rozliczenia 
operacji naliczana od wypłacanej 

kwoty 

  
 

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

bez opłat bez opłat bez opłat 

2. w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 8) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

3. w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zł 3,00 zł 2% min. 5,00 zł 

4. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy 
użyciu terminala POS) 8) 

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

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

3% min. 4,50 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10,00 zł 

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

naliczana od wypłacanej kwoty 1,30 zł 3,00 zł 2% min. 5,00 zł 

IX. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN bez opłat bez opłat bez opłat 

X. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

 XI. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę pobierana w dniu 
rozliczenia operacj 

  
 

1.  banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł 

2.  innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

XII. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 

XIII. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na 
życzenie klienta 

za każde zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 

XIV Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

XV. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej 
w walucie innej niż PLN 

naliczana od kwoty transakcji 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

bez prowizji bez prowizji 3% 

XVI. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacj 

0,60 zł 1,50 zł bez opłat 

XVII.  Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

za każde sprawdzenie 

   
1.  banków SGB bez opłat 1,00 zł bez opłat 

2.  innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,50 zł 1,00 zł 

XVIII. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN 
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 

za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 

  

 Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 

Pakiet ROR Konto TAK 
Podstawowy 

rachunek 
płatniczy 

I. Usługa bankowości elektroniczej 

miesięcznie 

bez opłat  bez opłat  bez opłat 
II. Powiadomienie SMS      

 a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie): 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

 - powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie o godz. 18:00, od poniedziałku do piątku)       

 - powiadomienie o odrzuceniu przelewu      
 b) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie): 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 
 - powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału WWW      
 - powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do Teleserwisu      
 - potwierdzenie transakcji kartowej      

III. Opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie 1,00 zł 2,00 zł bez opłat 

IV. Opłata za użytkowanie Tokena SGB miesięcznie 1,00 zł bez opłat 1,00 żł 
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Karty wydane do rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

Podstawowy 
rachunek płatniczy 

Konto TAK 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Mastercard VISA / Mastercard 

I. Wydanie karty dla: 

za każdą kartę 

  
1. posiadacza rachunku bez opłat bez opłat 
2. współposiadacza rachunku bez opłat bez opłat 
3. osoby wskazanej bez opłat bez opłat 

II. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub 
utraconej 

za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 

III. Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej 
posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub 
osobie wskazanej 

za każdą kartę 
bez opłat 20,00 zł 

IV. Zastrzeżenie karty 
 

bez opłat bez opłat 

V. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat 0 zł w przypadku dokonania minimum 
jednej transakcji bezgotówkowej kartą 

w miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym 
wypadku - 5 zł 

VI. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub 
wypłat gotówki na wniosek klienta w placówce 
Banku 

za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 

VII. Wypłaty gotówkowe z rachunku: 

pobierana w dniu rozliczenia 
operacji naliczana od wypłacanej 

kwoty 

  

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

bez opłat bez opłat 

2. w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 8) bez opłat 1,50 zł 

3. w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1  pięć rozliczonych 
wypłat w miesiącu 

kalendarzowym bez 
opłat, każda kolejna 

1,30 zł 

1,00 zł 

4. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy 
użyciu terminala POS) 8) 

bez opłat 3% min. 4,50 zł 

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

nie dotyczy 3% min. 10,00 zł 

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

naliczana od wypłacanej kwoty bez opłat 1,00 zł 

IX. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN bez opłat bez opłat 

 
X. 

Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 

 XI. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę pobierana w dniu 
rozliczenia operacj 

  

1.  banków SGB 3,50 zł 4,50 zł 

2.  innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7,00 zł 

XII. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 

XIII. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na 
życzenie klienta 

za każde zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 

XIV Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji 

XV. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej 
w walucie innej niż PLN 

naliczana od kwoty transakcji 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

bez opłat Visa  – 3% 
Mastercard – bez opłat 

XVI. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacj 

bez opłat 0,00 zł 

XVII.  Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

za każde sprawdzenie 

  
1.  banków SGB bez opłat 1,00 zł 

2.  innych, niż wskazane w pkt 1 1.00 zł 1,50 zł 

XVIII
. 

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN 
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 

za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 
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Karty wydane do rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Mastercard Mobile / Visa Mobile 

I. Obsługa karty płatniczej miesięcznie 0 zł w przypadku dokonania co najmniej 
5 transakcji bezgotówkowych kartą 

w miesiącu kalendarzowym,  
w przeciwnym wypadku - 7 zł 

II. Wydanie karty płatniczej za każdą kartę 0,00 zł 

III. Wypłata gotówki 

za każdą wypłatę  
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji naliczana od wypłacanej 
kwoty 

 

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

bez opłat 

2. w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 8) 5,00 zł 

3. w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1  3% min. 5,00 zł 

4. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy 
użyciu terminala POS) 8) 

3% min. 10,00 zł 

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

3% min. 10,00 zł 

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

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

V. Wypłata gotówki w ramach cash back za każdą wypłatę 1,50 zł 

VI. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 

VII. Zmiana PIN w bankomatach: 
za każdą zmianę pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 
1.  sieci SGB 4,50 zł 

2.  innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 

VIII. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

za każde sprawdzenie 

 
1.  sieci SGB 1,50 zł 

2.  innych, niż wskazane w pkt 1 2,50 zł 

IX. Sporządzenie zestawienie transakcji płatniczych miesięcznie 5,00 zł 

X. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN 
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 

za każdą przesyłkę 45,00 zł 

XI. Transakcje bezgotówkowe -  
1. dokonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  bez prowizji 
2. dokonywana poza terytorium państw członkowskich 

EOG; 
 bez prowizji 

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

 bez prowizji 

XII. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej 
w walucie innej niż PLN 

naliczana od kwoty transakcji 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

Visa  – 3% 

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

za każdą kartę 10,00 zł 

XIV. Opłata za wznowienie karty za każdą kartę 10,00 zł 
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Karty przedpłacone 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

STAWKA 
OBOWIĄZUJĄCA 

Mastercard 

I. Wydanie karty i numeru PIN za każda kartę 25,00 zł 

II. Zasilenie rachunku karty - bez opłat 

III. Kwota minimalnej pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 

IV. Zastrzeżenie karty - bez opłat 

V. Użytkowanie karty  miesięcznie bez opłat 

VI. Zmiana PIN w bankomatach 
za każdą zmianę 

 

1.  banków SGB 4,50 zł 
2.  innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 

VII.  Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatęnaliczana 
od wypłacanej kwoty 

 
1.  w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat 
2.  w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 8) 1,50 zł 
3.  w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zł 

4.  w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 8) 3% min. 4,50 zł 
5.  w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG) 1,30 zł 
6.  w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min. 4,50 zł 

VIII. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie bez opłat 

IX. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji 

 

Karty kredytowe 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

STAWKA 
OBOWIĄZUJĄCA 

Mastercard/Visa 

I. Wydanie karty: 
za każda kartę 

 

1.  Głównej bez opłat 
2.  Dodatkowej bez opłat 

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

rocznie, z góry za każdy rok 
ważności karty  

(pierwszej i wznowionych) 

 

1.  Głównej 42,00 zł 

2.  Dodatkowej 30,00 zł 

III. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 25,00 zł 

IV. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 

V. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat 

VI. Zastrzeżenie karty - bez opłat 

VII. Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę, naliczana 
od wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

  

1. w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min. 6,00 zł 
2.  w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 8) 3% min. 6,00 zł 
3.  w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 6,00 zł 
4.  w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)  3% min. 6,00 zł 
5.  w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG) 3% min. 6,00 zł 
6.  w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min. 7,00 zł 

VIII. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 

IX.  Wydanie pierwszego numeru PIN - bez opłat 

X. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 

XI. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat 

XII. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z 
regulaminem 

funkcjonowania kart 
kredytowych i umową 

5% min. 50,00 zł 

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

za każdy monit/wezwanie 8,50 zł 

XIV. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 2,00zł 

XV. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro naliczana od kwoty 
transakcji, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

1% (dot. kart Visa) 

6) Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Mastercard Debit, Mastercard Debit PayPass i Mastercard PayPass KKS Lech. 

7) Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Visa payWave Electron, Visa payWave Electron SKRA i Visa payWave Electron ,,młodzieżowa'' oraz kart 

Visa , Visa SKRA, Visa ,,młodzieżowa'' wznowionych w miejsce ww. kart 

8) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat POS 

 

 

 

 



Strona 8 z 22 
 

Instrument płatniczy BLIK 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

I. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

II. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł 

III. Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 

1. w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 0,00 zł 
2. w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 0,00 zł 
3. w bankomatach za granicą nie dotyczy 

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

rozliczenia operacji 

0,00 zł 

V. Krajowa transakcja płatnicza za każdą transakcję, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

bez opłat 

VI. Zmiana limitu transakcyjnego za każdą zmianę limitu bez opłat 
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Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych 
 
Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb 

pobierania 
opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

RB Firmowy 
Bieżący  

i Pomocniczy 

RB Firmowy  
 Specjalnego 

przeznaczenia 

RB Instytucje 
Niekomercyjne 

RB Rolniczy 
Bieżący  

i Pomocniczy 
RB ZUS 

EXTRA wg 
decyzji 
Zarządu 

I. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego: 
       

1. otwarcie rachunku - 20,00 zł 15,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 
 

2. prowadzenie rachunku rozliczeniowego - bieżącego 
i pomocniczego 

miesięcznie 20,00 zł 20,00 zł bez opłat 5,00 zł bez opłat 
 

II. Wpłaty gotówkowe na rachunek: naliczana od 
wpłacanej 

kwoty 

      

1. dokonywane w placówce Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
 

2. dokonywane w urządzeniach samoobsługowych 
Banku 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
 

III. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w 
placówce Banku: 

 
      

1. do 40.000 złotych naliczana od 
wypłacanej 

kwoty 
 

od każdej 
wypłaty 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
 

2. powyżej 40.000 złotych awizowane 1 dzień przed 
wypłatą 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
 

3. powyżej 40.000 złotych nieawizowane, od nadwyżki 
środków podlegających awizowaniu 

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 
 

4. na rzecz osób trzecich , na podstawie czeku 
gotówkowego 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 
 

IV. Realizacja przelewów: 

za każdy 
przelew 

      

1. w kwocie poniżej 1.000.000,00zł 
      

 
a) złożonych w formie papierowej:      

 

 
- na rachunki prowadzone w innych bankach 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł   
- na rachunki prowadzone w SBL bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat   
- na rachunki ZUS i organu podatkowego 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł  

 - na rachunki prowadzone w innych bankach - 
realizowanych w systemie Express Elixir 

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

 - na rachunku prowadzone w innych bankach – 
realizowanych w systemie SORBNET 

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

 
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych 
kanałów dostępu: 

     
 

 
- na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł --- 

 

 
- na rachunki prowadzone w SBL bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat --- 

 

 
- na rachunki ZUS i organu podatkowego 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł --- 

 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach - 
realizowanych w systemie Express Elixir 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł ---  

 - na rachunku prowadzone w innych bankach – 
realizowanych w systemie SORBNET 

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

2.  w kwocie powyżej 999 999,99 zł (w systemie 
SORBNET) 

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

V. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie 
wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z 
datą przyszłą): 

 
      

1. realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy 
przelew 

      

 
a) na rachunki prowadzone w innych bankach 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł --- 

 

 
b) na rachunki wewnętrzne 

 
1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł --- 

 

2. realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem 
elektronicznych kanałów dostępu: 

za każdy 
przelew 

      

 
a) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł --- 

 

 
b) na rachunki wewnętrzne bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat --- 

 

 
c) na rachunki ZUS i organu podatkowego 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł --- 

 

3. odwołanie stałego zlecenia:       

 a) złożone w formie papierowej 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł ---  

 b) złożone za pośrednictwem elektronicznych 
kanałów dostępu 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat ---  

VI. Polecenie zapłaty: 

za każdą 
dyspozycję 

      

1. opłaty pobierane z rachunku płatnika:        
a) złożenie zgody za korzystanie z polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł - 

 

 b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł -  
 c) odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty albo 
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia 
zapłaty1) 

2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł   

    -  

2. opłaty pobierane z rachunku odbiorcy: 
Jednorazowo 

za każdą 
dyspozyję 

      
 a) aktywacja usługi 50,00zł 50,00zł 50,00zł 50,00zł -  

 b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 2,00zł 2,00zł 2,00zł 2,00zł -  
 c) realizacja polecenia zapłaty 2,00zł 2,00zł 2,00zł 2,00zł -  
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VII. Za ustanowienie pełnomocnictwa do 
dysponowania rachunkiem 

za każdą 
dyspozycję 

4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł  

VIII. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego  10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł ---  

IX. Wydanie czeku  rozrachunkowego   0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł ---  

X. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: - 
      

1. w formie papierowej: 
       

 
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w 
placówce prowadzącej rachunek 

 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 

 
b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego 

 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 

2. poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres 
elektroniczny e-mail klienta 

 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 

XI. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku 
i wysokości salda 

za każde 
zaświadczenie 

15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 
 

XII. Sporządzenie: 

za każdy 
dokument 

      

1. odpisu wyciągu bankowego 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 
 

2. odpisu jednego dowodu bankowego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 
 

3. 
4. 

 
 
 
 

5. 

odpisu umowy rachunku 
historii rachunku: 

a) z bieżącego roku kalendarzowego 
b) z lat poprzednich 

 
 
zestawienie obrotów na jednym rachunku na 
wniosek Klienta 

15,00 zł 
 

20,00 zł 
20,00 zł + po 

5,00 zł za każdy 
poprzedni rok 

20,00 zł 

15,00 zł 
 

20,00 zł 
20,00 zł + po 

5,00 zł za każdy 
poprzedni rok 

20,00 zł 

15,00 zł 
 

20,00 zł 
20,00 zł + po 

5,00 zł za każdy 
poprzedni rok 

20,00 zł 

15,00 zł 
 

20,00 zł 
20,00 zł + po 

5,00 zł za każdy 
poprzedni rok 

20,00 zł 

15,00 zł 
 

20,00 zł 
20,00 zł + po 

5,00 zł za każdy 
poprzedni rok 

20,00 zł 

 

XIII. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie 
informacji o rachunkach, zaświadczenia, opinii: 

 
      

1. na wniosek Klienta 

za każdy 
dokument 

      

 
a) w celu przedłożenia w innym Banku 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 

 

 
b) w innym celu 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

 

2. na prośbę lub wniosek innego Banku (w przypadku 
porozumienia między bankami, opłat nie pobiera się) 

90,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 
 

XIV. Książeczka czekowa: 
za książeczkę 

      

 
przygotowanie i wydanie książeczki czeków 
gotówkowych 

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

XV. Za wysłanie każdego upomnienia o spłatę 
należności związanych z prowadzeniem rachunku  

za każdy 
dokument 

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

XVI. Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty 
transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu 
podania przez posiadacza rachunku błędnego 
numeru rachunku odbiorcy 

za każdą 
dyspozycję 

50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł  

XVII. Usługi płatności masowych:        

1.  opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi 
masowych płatności 

jednorazowo 100,00 zł --- 100,00 zł --- ---  

2. opłata za wpłatę na rachunek wirtualny za każdą 
wpłatę  

Indywidualnie 
uzgadniana 
z klientem 

--- Indywidualnie 
uzgadniana 
z klientem 

--- ---  

XVIII. 
1. 

Dyspozycje zagraniczne 
przyjęcie dyspozycji 

za przelew 3,00 zł --- 3,00 zł 3,00 zł ---  

2. blokada kwoty wynikającej z zlecenia z tytułu 
ewentualnych różnic kursowych oraz kwoty należnej 
SGB-Bank S.A.  prowizji i opłat 

od kwoty 
zlecenia 

3% --- 3% 3% ---  

1) Opłata za aktualizację nie dotyczy Klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Spółdzielczy Bank Ludowy 
im. Ks. P. Wawrzyniaka 

 
Rozdział 2. Mieszkaniowe rachunki powiernicze 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

I. Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego 
Uwaga: oplata 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 3.000,00 zł 

II. Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego 
jednorazowo w dniu 
podpisania umowy 

opłata podstawowa 0,1% wartości 
przedsięwzięcia deweloperskiego, 

nie mniej niż 2.000,00 zł 

III. Prowadzenie mieszkaniowych rachunków powierniczych założonych przed 
14.10.2013r.: 

miesięcznie 

 

1. otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy 100,00 zł 

2. zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy 80,00 zł 
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Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej 

 Wyszczególnienie czynności 
Tryb 

pobierania 
opłaty 

Stawka obowiązująca 

RB Firmowy 
Bieżący i 

Pomocniczy 

RB Firmowy 
Specjalnego 

przeznaczenia 

RB Instytucje 
Niekomercyjne 

RB Rolniczy 
Bieżący i 

Pomocniczy 

EXTRA wg 
decyzji 
Zarządu 

I. Usługa bankowości elektroniczej 

miesięcznie 

bez opłat  bez opłat  bez opłat bez opłat   
II. Powiadomienie SMS        

 a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie): 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł  

 - powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie o godz. 
18:00, od poniedziałku do piątku)          

 - powiadomienie o odrzuceniu przelewu          
 b) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie): 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł  
 - powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału WWW        
 - powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do Teleserwisu        
 - potwierdzenie transakcji kartowej        

III. Opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł  

IV. Opłata za użytkowanie Tokena SGB miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł  
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Rozdział 4. Instrumenty płatnicze 

Karty płatnicze 

  
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 

Karta VISA Business 2) 

Tryb pobierania 
opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

RB Firmowy 
Bieżący i 

Pomocniczy 

RB Firmowy 
Specjalnego 

przeznaczenia 

RB Instytucje 
Niekomercyjne 

RB Rolniczy 
Bieżący i 

Pomocniczy 

I. Wydanie karty dla: 

za każdą kartę 

    

1. posiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
2. współposiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
3. osoby wskazanej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

II. Wydanie nowej karty w miejsce: 
za każdą kartę 

    

1. uszkodzonej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 
2. utraconej 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

III. Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, 
współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej 

za każdą kartę 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

IV. Zastrzeżenie karty 
 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

V. Użytkowanie karty miesięcznie 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

VI. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki 
na wniosek klienta w placówce Banku 

za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

VII. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia 
operacji 

    

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

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2. w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 4) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 
3. w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 naliczana od 

wypłacanej kwoty 
2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 

4. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu 
terminala POS) 4) 

3% min.10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 

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

3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 

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

naliczana od 
wypłacanej kwoty 

2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 

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

rozliczenia 
operacji 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

X. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer 
PIN 

3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 

XI. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer 
PIN 

6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

XII. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 
pobierana w dniu 

rozliczenia 
operacji 

  
  

1.  banków SGB 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

2.  innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

XIII. Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach: za każde      
1.  banków SGB sprawdzenie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2.  innych, niż wskazane w pkt 1 Pobierana w dniu 
rozliczenia 

operacji 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

XIV. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

XV. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie 
klienta 

za każde 
zestawienie 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

XVI. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

XVII. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie 
innej niż PLN 

naliczana od 
kwoty transakcji 

pobierana w dniu 
rozliczenia 

operacji 

3% 3% 3% 3% 

XVIII. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w 
ciągu 3 dni roboczych) 

za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 
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Karty płatnicze 

  
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 

Karta MasterCard Business 3) 

Tryb pobierania 
opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

RB Firmowy 
Bieżący 

i Pomocniczy 

RB Firmowy 
Specjalnego 

przeznaczenia 

RB Instytucje 
Niekomercyjne 

RB Rolniczy 
Bieżący 

i Pomocniczy 

I. Wydanie karty dla: 

za każdą kartę 

    

1. posiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
2. współposiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
3. osoby wskazanej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

II. Wydanie nowej karty w miejsce: 
za każdą kartę 

    

1. uszkodzonej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 
2. utraconej 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

III. Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, 
współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej za każdą kartę 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

IV. Zastrzeżenie karty 
 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

V. Użytkowanie karty miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

VI. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki 
na wniosek klienta w placówce Banku 

za każdą zmianę 
pobierana w dniu 

rozliczenia 
operacji 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

VII. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia 
operacji 

    

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

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2. w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 4) 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 
3. w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 naliczana od 

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

4. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu 
terminala POS) 4) 

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

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

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

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

naliczana od 
wypłacanej kwoty 

2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 

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

rozliczenia 
operacji 

1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 

X. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer 
PIN 

3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 

XI. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer 
PIN 

6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

XII. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 
pobierana w dniu 

rozliczenia 
operacji 

    
1.  banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 

2.  innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

XIII. Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach: za każde 
sprawdzenie 

pobierana w dniu 
rozliczenia 

operacji 

    
1.  banków SGB bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2.  innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

XIV. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

XV. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie 
klienta 

za każde 
zestawienie 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

XVI. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

XVII. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie 
innej niż PLN 

naliczana od 
kwoty transakcji 

pobierana w dniu 
rozliczenia 

operacji 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

XVIII. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w 
ciągu 3 dni roboczych) 

za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 
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Karty świadczeniowe 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

STAWKA 
OBOWIĄZUJĄCA 

MasterCard 

I. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę wg indywidualnie 
uzgodnionych stawek 

II. Zasilenie rachunku karty za każda dyspozycję wg indywidualnie 
uzgodnionych stawek 

III. Zastrzeżenie karty - bez opłat 

IV. Użytkowanie karty - wg indywidualnie 
uzgodnionych stawek 

V. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB  bez opłat 

VI. Transakcje bezgotówkowe  bez prowizji 

 

Karty kredytowe 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
STAWKA  OBOWIĄZUJĄCA 

MasterCard 

I. Wydanie karty (głównej lub dodatkowej) za każdą kartę 75,00 zł 

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

rocznie, z góry za każdy rok 
ważności karty (pierwszej i 

wznowionych) 

75,00 zł 

III. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 75,00 zł 

IV. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 35,00 zł 

V. Wznowienie karty - bez opłat 

VI. Zastrzeżenie karty - bez opłat 

VII. Opłata za wypłatę gotówki: 

naliczana od wypłacanej 
kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 

1. w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 4% min. 10,00 zł 
2.  w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 4) 4% min. 10,00 zł 
3.  w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 4% min. 10,00 zł 

4.  w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 4) 4% min. 10,00 zł 
5.  w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG) 4% min. 10,00 zł 
6.  w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 4% min. 10,00 zł 

VIII. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 

IX.  Wydanie pierwszego numeru PIN - bez opłat 

X. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 

XI. Przekroczenie limitu kredytowego za każde przekroczenie 50,00 zł 

XII. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat 

XIII. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie 
z regulaminem 

funkcjonowania kart 
i umową 

5% min. 50,00 zł 

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

za każdy monit/wezwanie 20,00 zł 

XV. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 

 

Karty przedpłacone 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

STAWKA 
OBOWIĄZUJĄCA 

MasterCard 

I. Wydanie karty i numeru PIN za każda kartę 25,00 zł 

II. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę  

1.  banków SGB  4,50 zł 
2.  innych, niż wskazane w pkt 1  7,00 zł 

III.  Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę naliczana 
od wypłacanej kwoty 

pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

 
1. w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat 

2.  w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 4) 1,50 zł 
3.  w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zł 

4.  w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 4) 3% min. 4,50 zł 
5.  w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG) 1,30 zł 
6.  w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min. 4,50 zł 

2) Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwą Visa Business Electron payWave oraz dla kart Visa Business wznowionych w miejsce ww. kart 
3) Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Mastercard Business PayPass. 
4) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat POS 
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Instrument płatniczy BLIK 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

I. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

II. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł 

III. Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 

1. w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 0,00 zł 
2. w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 0,00 zł 
3. w bankomatach za granicą nie dotyczy 

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

rozliczenia operacji 

0,00 zł 

V. Krajowa transakcja płatnicza za każdą transakcję, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

bez opłat 

VI. Zmiana limitu transakcyjnego za każdą zmianę limitu bez opłat 
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Dział IV. POZOSTAŁE OPŁATY 
Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

I. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone  
w Spółdzielczym Banku Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka 

 
bez opłat 

II. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach za każdą wpłatę 1,00 % min. 8 zł 

III. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 
realizowane w systemie SORBNET 

za każdą wpłatę 1,00 % min.30 zł 

IV. Wpłaty gotówkowe podatku VAT za każdą wpłatę 1,00 % min. 8 zł 

V. Wypłaty dokonywane z konta „zlecenia do wypłaty” za każdą wypłatę 0,50 % 

VI. Wpłaty gotówkowe na rzecz ZUS za każdą wpłatę 1,00 % min. 8 zł 

VII. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe Związku Międzygminnego Centrum 
Zagospodarowania Odpadów „SELEKT” 

za każdą wpłatę 1,00 zł 

VIII. Wpłaty gotówkowe na działalność pożytku publicznego  1,00 % min. 3 zł 

IX. Za przyjęcie depozytu na przechowywanie za każdy rozpoczęty rok 
 

100,00 zł 

X. Za dokonanie wymiany bilonu na banknoty i odwrotnie1): 
  

1. w kwocie do 1.000,00 zł 
 

5,00 zł 
2. w kwocie powyżej 1.000,00 zł 

 
10,00 zł 

XI. Zastrzeżenie/odwołanie zastrzeżenia dokumentów w Systemie DZ za każdą dyspozycję 20,00 zł 

XII. Opłata za zbiorczą informację o rachunkach jednej osoby prowadzonych 
w bankach i SKOK  na terenie Polski 

jednorazowo w dniu 
złożenia wniosku 

20,00zł 

1) Opłata nie dotyczy Klientów Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka 
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Dział V. KREDYTY  

Kredyty - klienci indywidualni 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
STAWKA 

OBOWIĄZUJĄCA 

I. Opłata za przyjęcie wniosku o kredyt: 

płatna w dniu złożenia wniosku kredytowego 
wraz z wymaganymi dokumentami, Opłata nie 
jest pobierana w przypadku klientów, którym 

bank złożył ofertę w ramach przetargu. 

 
 

do 5 tys. zł 10,00 zł  
do 10 tys. zł 15,00 zł  
do 30 tys. zł 30,00 zł  
do 50 tys. zł 50,00 zł   
do 100 tys. zł 150,00 zł  
powyżej 100 tys. zł 300,00 zł 

II. Prowizja przygotowawcza: 

naliczana od kwoty udzielonego kredytu. 
Płatna jednorazowo przed lub w dniu 

uruchomienia kredytu lub jego pierwszej 
transzy. 

Od kredytów odnawialnych w ROR płatna w 
dniu uruchomienia kredytu oraz po upływie 

każdego kolejnego roku jeżeli kredyt 
udzielony jest na okres dłuższy niż 1 rok. 

 

1. kredyty gotówkowe:  
 

a) z ubezpieczeniem 1,5 %  
b) bez ubezpieczenia 3,5 % 

2. kredyty w ROR ( udzielenie /odnowienie)  
 

a) z ubezpieczeniem 2,0 %  
b) bez ubezpieczenia 3,5 % 

3. kredyty hipoteczne  
 

a) mieszkaniowe 2,0 %  
b) konsolidacyjne 1,5 %  
c) konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie 1,5 % 

4. 1. kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych 3,5 % 

III. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta 

za każdy harmonogram 

 

1. 
2. 

kredyty udzielone od 22 lipca 2017r. 
kredyty udzielone do 22 lipca 2017r. na kwotę do wysokości 255.550,00 zł, 
z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie 

bez opłat 
bez opłat 

3. kredyty inne niż wskazane w pkt 1 oraz 2 10,00 zł 

IV. Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej: 
  

1. prolongata spłaty części kredytu/pożyczki bez wydłużania okresu kredytowania naliczana od kwoty prolongowanej 1,0 % 
2. prolongata spłaty części kredytu/pożyczki lub całości kredytu/pożyczki z wydłużeniem 

okresu kredytowania 
naliczana od kwoty zadłużenia 1,5 % 

3. zmiana warunków umowy kredytu/pożyczki z wyjątkiem prolongat naliczana od kwoty kredytu/pożyczki 
pozostałej do spłaty, w przypadku 

niewykorzystania kredytu/pożyczki od kwoty 
udzielonego kredytu 

0,5 % 

V. Za rozpatrzenie wniosku o przejecie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby 
trzeciej 

naliczana od kwoty długu 1,0 % min. 100,00 zł, 

VI. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia  
z tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązań lub zaświadczenia, że klient nie 
figuruje jako dłużnik za każdy egzemplarz zaświadczenia 

 

1. w celu przedłożenia w innym banku 80,00 zł 

2. w innym celu 40,00 zł 

VII. Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek za każdą opinie 80,00 zł 

VIII. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, 
zastawu  rejestrowego lub przewłaszczenia 

za każdy duplikat 30,00 zł 

IX. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości  za każdy wniosek 50,00 zł 

X. Za czynności związane z decyzją w sprawie konwersji kredytu od kwoty skonwertowanej 1,3 % 

XI. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę, 100,00 zł 

XII. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat, 30,00 zł 

XIII. Za wydanie duplikatu dokumentu spłaty kredytu lub odsetek, za każdy duplikat, 15,00 zł 

XIV. 
 

1. 
2. 

Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach 
określonych w umowie kredytu/ pożyczki: 
kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r. 
kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017 r.  

za każde upomnienie 

8,50 zł 
(koszt listu poleconego 

za potwierdzeniem 
odbioru wg Cennika 

Usług Pocztowych Poczta 
Polska S.A.) 

3. 
4. 

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

bez opłat 

XV. 
 

1. 
2. 

Za wysłanie wezwania do zapłaty     w przypadkach określonych w umowie 
kredytu/pożyczki 
kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r. 
kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017 r. 

za każde wezwanie 

8,50 zł 
 (koszt listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru 

wg Cennika Usług 
Pocztowych Poczta Polska 

S.A.) 

3. 
4. 

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

bez opłat 

XVI. Za udzielenie informacji o kliencie na prośbę lub wniosek innego Banku (w przypadku 
porozumienia między bankami, opłat nie pobiera się) 

za każdą informacje, 90,00 zł 

XVII. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za 
klienta 

za każdą czynność 25,00 zł 
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Kredyty - klienci instytucjonalni 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
STAWKA 

OBOWIĄZUJĄCA 

I. Opłata za przyjęcie wniosku o kredyt: 

płatna w dniu złożenia wniosku kredytowego wraz z 
wymaganymi dokumentami, Opłata nie jest pobierana 

w przypadku klientów, którym bank złożył ofertę w 
ramach przetargu. 

 
 

do 5 tys. Zł 10,00 zł  
do 10 tys. Zł 15,00 zł  
do 30 tys. Zł 30,00 zł  
do 50 tys. Zł 50,00 zł   
do 100 tys. Zł 150,00 zł  
powyżej 100 tys. Zł 300,00 zł 

II. Prowizja przygotowawcza: naliczana od kwoty udzielonego kredytu. Płatna 
jednorazowo przed lub w dniu uruchomienia kredytu 

lub jego pierwszej transzy. 
od kredytów odnawialnych w rachunkach bieżących 
płatna w dniu uruchomienia kredytu oraz po upływie 
każdego kolejnego roku jeżeli kredyt udzielony jest na 

okres dłuższy niż 1 rok. 

 

1. kredyty na działalność gospodarczą w rachunku kredytowym, termo- 
modernizacyjne, technologiczne, 

1,5 % 

2. kredyty obrotowe w rachunku bieżącym, (udzielenie/odnowienie) 1,5 % 

3. kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR,  1,5 % 

4. 1. kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla wspólnot 
mieszkaniowych 

3,5 % 

III. Gwarancje, regwarancje, poręczenie, awal: za rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji, 
regwarancji, poręczenia, awalu. Prowizja naliczana jest 

od kwoty wnioskowanej, płatna w dniu złożenia 
zlecenia. W razie odmowy wystawienia gwarancji, 

regwarancji, poręczenia, awalu lub rezygnacji 
zleceniodawcy, prowizja nie podlega zwrotowi. 

 

1. prowizja wstępna 0,25 %  
(min 50,00 zł 

max 500,00 zł) 

2.  prowizja za wystawienie prowizja naliczana jest od kwoty gwarancji, 
regwarancji, poręczenia, awalu, płatna z góry w dniu 

wystawienia. 

od 0,5 % za każdy 
rozpoczęty kwartał 

3. z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, regwarancji, poręczenia za każdą zmianę, naliczaną od kwoty czynnej 
gwarancji, regwarancji, poręczenia. 

0,5 % 

IV. Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej: 
  

1. prolongata spłaty części kredytu/pożyczki bez wydłużania okresu kredytowania naliczana od kwoty prolongowanej 1,0 % 
2. prolongata spłaty części kredytu/pożyczki lub całości kredytu/pożyczki 

z wydłużeniem okresu kredytowania 
naliczana od kwoty zadłużenia 1,5 % 

3. zmiana warunków umowy kredytu/pożyczki z wyjątkiem prolongat naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do 
spłaty, w przypadku niewykorzystania 

kredytu/pożyczki od kwoty udzielonego kredytu 

0,5 % 

V. Za rozpatrzenie wniosku o przejecie długu dłużnika lub przystąpienie do długu 
osoby trzeciej 

naliczana od kwoty długu 1,0 % min. 100,00 zł, 

VI. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość 
zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązań lub 
zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik za każdy egzemplarz zaświadczenia 

 

1. w celu przedłożenia w innym banku 80,00 zł 

2. w innym celu 40,00 zł 

VII. Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek za każdą opinie 80,00 zł 

VIII. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie 
hipoteki, zastawu  rejestrowego lub przewłaszczenia 

za każdy duplikat 30,00 zł 

IX. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości  za każdy wniosek 50,00 zł 

X. Za czynności związane z decyzją w sprawie konwersji kredytu od kwoty skonwertowanej 1,3 % 

XI. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę, 100,00 zł 

XII. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat, 30,00 zł 

XIII. Za wydanie duplikatu dokumentu spłaty kredytu lub odsetek, za każdy duplikat, 15,00 zł 

XIV. Za wysłanie monitu/upomnienia za każde wysłane upomnienie/monit 10,00 zł 

XV. Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty(rat) kredytu za każde wezwanie 10,00 zł 

XVI. Za udzielenie informacji o kliencie na prośbę lub wniosek innego Banku 
(w przypadku porozumienia między bankami, opłat nie pobiera się) 

za każdą informacje, 90,00 zł 

XVII. Za sporządzenie i wydrukowanie harmonogramu spłaty kredytu na wniosek 
klienta 

za każdy harmonogram 10,00 zł 

XVIII. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta 
lub za klienta (w tym promesy dla deweloperów) 

za każdą czynność 30,00 zł 
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Dział VI. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU 

Usługi dla klientów indywidualnych 

Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 

STAWKA 
OBOWIĄZUJĄCA 

Pakiet  
„Konto za 
złotówkę” 

I. Otwarcie i prowadzenie rachunku: -  
1. otwarcie rachunku - bez opłat 
2. prowadzenie rachunku  Miesięcznie 1,00 

II. Wpłaty gotówkowe na rachunek: -  
1. dokonywane w placówce Banku - bez opłat 
2. dokonywane w urządzeniach samoobsługowych Banku - bez opłat 

III. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku:    
1. 
2. 
3. 

do 40.000 złotych 
powyżej 40.000 złotych awizowane 1 dzień przed wypłatą 
powyżej 40.000 złotych nieawizowane, od nadwyżki środków podlegających awizowaniu 

 bez opłat 
bez opłat 

0,50% 

 I V. Realizacja przelewów: 

za każdy 
przelew 

 
1. w kwocie poniżej 1.000.000,00zł  

 a) złożonych w formie papierowej:   
- na rachunki prowadzone w innych bankach 3,00 zł  
- na rachunki prowadzone w SBL bez opłat 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie Express Elixir 6,00 zł 
 - na rachunku prowadzone w innych bankach – realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł  

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:   
- na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł  
- na rachunki prowadzone w SBL bez opłat 

 - na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie Express Elixir 3,00 zł 
 - na rachunku prowadzone w innych bankach – realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł 
2.  w kwocie powyżej 999 999,99 zł (w systemie SORBNET) 10,00 zł 

V. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie 
stałe, przelew z datą przyszłą): 

  

1. złożonych w formie papierowej: 

za każdy 
przelew 

  
a) na rachunki prowadzone w innych bankach 4,00 zł  
b) na rachunki wewnętrzne 1,00 zł 

2. złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:   
a) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł  
b) na rachunki wewnętrzne bez opłat 

3. Odwołanie zlecenia stałego:   
 a) w formie papierowej  1,00 zł 
 b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu   bez opłat 

VI. Polecenie zapłaty: 

za każdą 
dyspozycję 

 
1. Złożenie zgody za korzystanie z polecenia zapłaty 5,00 zł 
2. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 0,50 zł 
3. Odwołanie pojedynczego  polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z 

polecenia zapłaty1) 
5,00 zł 

VII. Za ustanowienie i odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą 
dyspozycję 

3,50 zł 

VIII. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 
 

 
1. w formie papierowej: 

 
  

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek  bez opłat  
b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego  bez opłat  
c) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) 
klienta 

 bez opłat 

IX. Sporządzenie: 

za każdy 
dokument 

 
1. odpisu wyciągu bankowego 15,00 zł 
2. odpisu jednego dowodu bankowego 10,00 zł 
3. odpisu umowy rachunku 15,00 zł 
4. zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda 15,00 zł 

5. historii rachunku: 
a) z bieżącego roku kalendarzowego 
b) z lat poprzednich 

 
20,00 zł 
20,00 zł 

6. zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek Klienta 20,00 zł 

X. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji o rachunkach, zaświadczenia, 
opinii: 

za każdy 
dokument 

 

1. na wniosek Klienta 
a) w celu przedłożenia w innym Banku 
b) w innym celu 

 
80,00 zł 
40,00 zł 

2. na prośbę lub wniosek innego Banku (w przypadku porozumienia między bankami, opłat 
nie pobiera się) 

90,00 zł 

XI. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci: 
jednorazowo 

 
1. przyjęcie dyspozycji 25,00 zł 
2. odwołanie dyspozycji 25,00 zł 
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XII. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego 
spadkobiercy 

15,00 zł 

XIII. Za wysłanie każdego upomnienia o spłatę należności związanych z prowadzeniem 
rachunku (koszt wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług 
Pocztowych Poczta Polska S.A.) 

 8,50 zł 

XIV. Dyspozycje zagraniczne za każdy 
przelew 

 
1. przyjęcie dyspozycji 3,00 zł 

2. blokada kwoty wynikającej z zlecenia z tytułu ewentualnych różnic kursowych oraz kwoty 
należnej SGB-Bank S.A.  prowizji i opłat 

od kwoty 
zlecenia 

3% 

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

im. Ks. P. Wawrzyniaka 

 

Usługi dla klientów indywidualnych 

Usługi bankowości elektronicznej 

 Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka 
obowiązująca 

Pakiet „Konto 
za złotówkę” 

I. Usługa bankowości elektroniczej 

miesięcznie 

 
II. Powiadomienie SMS   

 a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie): 4,00 zł 

 - powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie o godz. 18:00, od poniedziałku do piątku)    
 - powiadomienie o odrzuceniu przelewu   
 b) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie): 7,00 zł 
 - powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału WWW   
 - powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do Teleserwisu   
 - potwierdzenie transakcji kartowej   

III. Opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie bez opłat 

IV. Opłata za użytkowanie Tokena SGB miesięcznie bez opłat 
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Usługi dla klientów indywidualnych 

Instrumenty płatnicze - Karty wydane do rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Karta z sercem 
Maestro / Visa 

Electron 

Visa Electron 

"młodzieżowa" 
mobilna Visa 

I. Wydanie karty dla: 

za każdą kartę 

    
1. posiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat  
2. współposiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 
3. osoby wskazanej bez opłat 25,00 zł bez opłat  

II. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub 
utraconej 

za każdą kartę 20,00 zł 25,00 zł 20,00 zł nie dotyczy 

III. Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej 
posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub 
osobie wskazanej 

za każdą kartę 
20,00 zł 25,00 zł 15 zł 

(dla posiadacza) 
nie dotyczy 

IV. Zastrzeżenie karty 
 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

V. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat 1,50 zł 

VI. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat 
gotówki na wniosek klienta w placówce Banku 

za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

VII. Wypłaty gotówkowe z rachunku: 

pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

naliczana od 
wypłacanej kwoty 

    

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

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat3) 

2. w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 2) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

3. w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 3,00 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 

4. w kasach obcych innych banków, niż wskazane w pkt 2 
(przy użyciu terminala POS) 2) 

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

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

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

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

naliczana od 
wypłacanej kwoty 

0,00 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 

IX. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 
X. 

Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

XI. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 
pobierana w dniu 
rozliczenia operacj 

    

1.  banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł nie dotyczy 

2.  innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł  

XII. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 2,58zł 2,58zł 2,58 zł 2,58 zł 

XIII. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na 
życzenie klienta 

za każde zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 

XIV Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

XV. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej 
w walucie innej niż PLN 

naliczana od kwoty 
transakcji 

pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

bez opłat Visa Electron – 3% 
Maestro – bez 

opłat  

3% 3% 

XVI. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 
rozliczenia operacj 

bez opłat 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 

XVII.  Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

za każde sprawdzenie 

    
1.  banków SGB 1,00 zł bez opłat bez opłat Bez opłat3) 

2.  innych, niż wskazane w pkt 1 1,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

XVIII. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN 
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 

za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł nie dotyczy 

2) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat POS 
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Usługi dla klientów instytucjonalnych 

Instrumnenty płatnicze - Karty płatnicze 

  
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 

Karta VISA Business Electron 

Tryb pobierania 
opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

RB Firmowy 
Bieżący i 

Pomocniczy 

RB Firmowy 
Specjalnego 

przeznaczenia 

RB Instytucje 
Niekomercyjne 

RB Rolniczy 
Bieżący i 

Pomocniczy 

I. Wydanie karty dla: 

za każdą kartę 

    

1. posiadacza rachunku 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 
2. współposiadacza rachunku 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 
3. osoby wskazanej 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

II. Wydanie nowej karty w miejsce: 
za każdą kartę 

    

1. uszkodzonej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 
2. utraconej 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

III. Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej 
posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub 
osobie wskazanej 

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

IV. Zastrzeżenie karty 
 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

V. Użytkowanie karty miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

VI. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub 
wypłat gotówki na wniosek klienta w placówce 
Banku 

za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

VII. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą 
wypłatę, 

pobierana w 
dniu rozliczenia 

operacji 

    

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

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2. w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 2) 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 

3. w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 naliczana od 
wypłacanej 

kwoty 

3% min 3,50 zł 3% min.3,50 zł 3% min.3,50 zł 3% min.3,50 zł 
4. w kasach obcych innych banków, niż wskazane 

w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 2) 
3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 

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

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

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

naliczana od 
wypłacanej 

kwoty 

2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 

IX. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą 
wypłatę, 

pobierana w 
dniu rozliczenia 

operacji 

0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 

X. Przesłanie do Klienta numeru PIN za każdy numer 
PIN 

3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 

XI. Wydanie nowego PIN za każdy numer 
PIN 

6,00 zł 6,00zł 6,00 zł 6,00zł 

XII. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 
    

1. banków SGB pobierana w 
dniu rozliczenia  

4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 

2. Innych, niż wskazane w pkt.1 operacji 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

XIII. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:: 
za każde 

sprawdzenie 

    
1. banków SGB bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
2. Innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

XIV. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

XV. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na 
życzenie klienta 

za każde 
zestawienie 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

XVI. Transakcje bezgotówkowe 
 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

XVII. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej 
w walucie innej niż PLN 

naliczana od 
kwoty transakcji 

pobierana w 
dniu rozliczenia 

operacji 

3% 3% 3% 3% 

XVIII. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN 
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 

za każdą 
przesyłkę 

45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 

2) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat POS 


