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DZIAŁ I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT W OBROCIE KRAJOWYM 
  
Rozdział 1. Postanowienia ogólne 
1. Użyte w niniejszej Taryfie określenia oznaczają: 

1)        rezydent: 
a)     osobę prywatną mającą miejsce zamieszkania w kraju oraz osobę prawną mającą siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w 

kraju, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju 
oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, 

b)     polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne korzystające z immunitetów i 
przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych, 

2)        nierezydent: 
a)     osobę prywatną mającą miejsca zamieszkania za granicą oraz osobę prawną mającą siedzibę za granicą, a także inny podmiot mający siedzibę 

za granicą, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za 
granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, 

b)        obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, misje specjalne i organizacje międzynarodowe oraz inne obce przedstawicielstwa 
korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów 
międzynarodowych, 

3)        nierezydent z krajów trzecich – osobę prywatną, osobę prawną oraz inne podmioty, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw 
we własnym imieniu, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w krajach trzecich; nierezydentami z krajów trzecich są również znajdujące się w tych 
krajach oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów lub nierezydentów z innych krajów, 

4)        kraje trzecie – inne państwa niż Rzeczpospolita Polska, nie będące państwami członkowskimi Unii Europejskiej; kraje trzecie należące do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju traktuje się na równi z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, 

5)        kraj – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
6)        waluty obce – znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające 

wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w 
szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR),       

7)        waluty wymienialne – waluty obce państw spełniających wymagania  as. VIII statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ogłaszane przez 
Prezesa NBP w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

8)        dewizy – papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych, 
9)        polecenie wypłaty za granicą- jest to bezwarunkowa instrukcja wysłana do innego banku polecająca uznanie określoną kwotą wskazanego rachunku 

lub wypłatę tej kwoty wskazanej osobie, 
10)     polecenie wypłaty otrzymane z zagranicy – jest to bezwarunkowa instrukcja otrzymana od innego banku polecająca uznanie wskazanego rachunku 

określoną kwotą lub wypłatę tej kwoty określonej osobie; polecenia wypłaty z zagranicy realizowane są w dniu otrzymania, nie wcześniej jednak niż w 
dniu daty waluty, 

11)      Bank –Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym, Filie,  
       12)     Taryfa – Taryfę prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w obrocie krajowym w BS im. Stefczyka w Belsku Dużym, 

13)     Klient instytucjonalny – osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, osobę fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą w tym rolniczą, osobę fizyczną osiągającą dochody z najmu lub dzierżawy, osoby tworzące komitety czynów społecznych oraz osoby 
tworzące Radę Rodziców lub Komitet Rodzicielski szkoły, bądź innej placówki oświatowej, wspólnoty mieszkaniowe, 

14)     Klient własny – rozumie się klienta posiadającego w BS im. Stefczyka w Belsku Dużym rachunek złotowy (dotyczy wszystkich grup klientów), 
2.         Prowizje i opłaty określone w niniejszej Taryfie pobiera Placówka Banku wykonująca bezpośrednią obsługę klienta. 
3.         Za usługi inne (nietypowe), nie przewidziane w Taryfie, wysokość opłaty ustala Zarząd BS im. Stefczyka w Belsku Dużym. 
4.         Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS im. Stefczyka w Belsku Dużym pobiera się od wpłacającego, chyba że została 

zawarta umowa pomiędzy BS im. Stefczyka w Belsku Dużym, a posiadaczem rachunku bankowego o pobieraniu prowizji od posiadacza rachunku. 
5.         Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie um leceniania z przedsiębiorcami  i innymi podmiotami, Bank pobiera prowizję lub opłatę od 

tych podmiotów w wysokości określonej w umowie. 
6.         Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

1)         otwarcia i prowadzenia rachunków na których gromadzone są środki na cele charytatywne oraz od operacji na tych rachunkach. 
2)         wpłat na rachunki prowadzone przez inne banki na rzecz instytucji użyteczności publicznej i cele charytatywne. 

7.         Nie pobiera się opłat za udzielenie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie osób, o których mowa w  as. 105 ust. 1 pkt 
2 Prawa bankowego  i innych przepisach prawa, z zastrzeżeniem udzielania informacji innym bankom oraz – na zasadzie wzajemności – innym instytucjom 
ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów ( as. 105 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego). 

8Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do 

pełnego grosza w górę. 
9.         Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie BS 

im. Stefczyka w Belsku Dużym. 
  
Rozdział 2. Zasady pobierania i ustalania prowizji i opłat. 
  
1.         Prowizje i opłaty należne Bankowi pobierane są  – z zastrzeżeniem ust. 2 – z rachunku bankowego Klienta w ramach wolnych środków, a w przypadku ich 

braku z pierwszego wpływu środków na rachunek. 
2.         Bank może przyjąć należną prowizję i opłatę w formie wpłaty gotówkowej. 
3.         Zarząd Banku może obniżyć stawki lub zrezygnować z pobierania opłat i prowizji. 
4.         W przypadku, gdy umowy wprowadzające preferencyjne linie kredytowe zawarte przez SGB-Bank S.A. z AriMR lub z innymi podmiotami określają inne 

stawki prowizji i opłat niż określone w Taryfie, bądź przewidują nie pobieranie niektórych prowizji i opłat, stosuje się ustalenia wynikające z tych umów. 
5.         Zobowiązuje się Kierowników Jednostek Organizacyjnych Banku do: 

1)        określania w zawieranych z klientami umowach, terminu obowiązywania obniżonych stawek prowizji i opłat, przy czym termin ten nie powinien 
przekraczać 12 miesięcy, z wyjątkiem umów zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego lub innych określonych w przetargu, w których 
dopuszcza się zastosowanie prowizji i opłat odbiegających od ustalonych w Taryfie – przez okres wynikający z obowiązywania podpisanej umowy, 

2)        analizowania i okresowo przedstawiania Zarządowi propozycji weryfikowania stosowanych stawek prowizji i opłat, 
3)        udostępniania klientom w lokalu banku stawek prowizji i opłat oraz dołączania odpowiednich tabel do zawieranych umów. 

6.         Po upływie terminów, o których mowa w ust. 5 zgodnie z postanowieniami zawartych z klientami umów – Bank stosuje stawki prowizji i opłat zgodnie z 
aktualnie obowiązującą taryfą. 
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DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK ZA CZYNNOŚCI BANKOWE  

  OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

 ROZDZIAŁ 1. RACHUNKI BIEŻĄCE ZŁOTOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Oferta standardowa 
1.1 Za otwarcie rachunku bieżącego bez opłat 
1.2 Za otwarcie każdego rachunku pomocniczego służącego do wyodrębnienia środków na określony cel bez opłat 

Uwaga: Opłata pobierana jest automatycznie w momencie pierwszego wpływu środków na rachunek bankowy. 
1.3 Za prowadzenie rachunku bieżącego (miesięcznie) 10,00 zł 
1.4 Za prowadzenie każdego rachunku pomocniczego służącego do wyodrębnienia środków na określony cel 10,00 zł 

Uwaga : Warunkiem otwarcia rachunku pomocniczego jest posiadanie rachunku bieżącego w BS Belsk Duży 
1.5 Od wpłat gotówkowych  dokonywanych w formie zamkniętej lub do wrzutni (trezor nocny). 0,10 % 

min. 5zł  

1.5.1  Prowizja za przeliczenie i sortowanie gotówki przy wpłatach gotówkowych (prowizja od wpłat gotówkowych) na 
rachunki prowadzone przez BS im. Stefczyka w Belsku Dużym: 

a) wpłaty dokonywane przez posiadacza lub pełnomocnika r-ku (prowizja pobierana z  
r-ku) 
 

b) wpłaty dokonywane przez osoby niezwiązane z rachunkiem (prowizja pobierana od wpłacającego)  

0,10% od wpłacanej 
kwoty  

min. 2,00 zł,  
max. 200,00 zł  

0,10% od wpłacanej 
kwoty 

min. 2,00 zł,  
max. 200,00 zł  

1.6 Od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych  na rzecz osób uprawnionych  0,25 % max. 200,00 zł   
1.7 Za przelewy na rachunki bankowe złożone w formie papierowej:        

1)  prowadzone przez BS Belsk Duży. 
2)  prowadzone przez inne banki. 
3) ZUS. 

 
1,50 zł 
3,00 zł 
3,00 zł 

1.8 Realizacja zleceń płatniczych w systemie EXPRESS ELIXIR  
-za każde zlececenie płatnicze 

 
15,00zł 

 

1.9 Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bankowego klienta na rachunki prowadzone przez: 
1)        BS Belsk Duży, 
2)        inne banki. 

  
2,50 zł 
4,00 zł 

od każdego przelewu 
1.10 Za wykonanie przelewów wynagrodzeń dla pracowników przedsiębiorców na podstawie zbiorczej listy płac: 

1)        na rachunki bankowe prowadzone przez BS Belsk Duży, 
2)        na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki. 

  
 1,00 zł 
 2,00 zł 

od każdego przelewu 
1.11 Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków bankowych. 0,30 zł  

od blankietu czekowego 
1.12 Za korzystanie z Telefonicznej informacji o saldzie telefonicznie „na hasło” (miesięcznie) 5,00 zł 
1.13 Realizacja polecenia zapłaty. 1,00 zł 

od każdej operacji 
1.14 Likwidacja rachunku bieżącego 10,00zł 

1.15 Likwidacja rachunku bieżącego w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 40,00 zł 
1.16 Za zrealizowanie przelewu bez wypełnionego blankietu Wg taryfy plus 1,00 zł 

1.17 Za realizację tytułu wykonawczego 0,5%, 
min 10 zł kwoty zajętej 

1.18 Realizacja przelewu dotyczącego zajęcia w formie elektronicznej 4,00zł 

 
 

ROZDZIAŁ 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE /CUI – CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH/ DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW 
Lp. Rodzaj czynności/usługi Oferta standardowa 
2.1 Instalacja CUI u klienta korporacyjnego (1 karta+ 1 czytnik) Bez opłat 
2.2 Opłata za użytkowanie czytnika (miesięcznie) Bez opłat 
2.3 Opłata za użytkowanie karty (miesięcznie) Bez opłat 
2.4 Abonament miesięczny za korzystanie z CUI dla klienta korporacyjnego 20,00 zł 

2.4.1 Abonament miesięczny za korzystanie z CUI (jedynie do podglądu) 10,00 zł 

2.5 Opłata za użytkowanie Tokena RSA/Tokena Vasco  Bez opłat 
2.6 Abonament miesięczny za korzystanie z CUI przez Przedsiębiorcę (Token RSA/Token Vasco)  20,00 zł 
2.7 Opłata za 1 przelew wewnętrzny za pośrednictwem CUI 1,00 zł 
2.8 Opłata za 1 przelew w systemie ELIXIR za pośrednictwem CUI 1,00 zł 
2.9 Wydanie Tokena RSA/Tokena Vasco w miejsce utraconego lub zniszczonego 200,00 zł 
2.10 Zastrzeżenie Tokena RSA/Tokena Vasco Bez opłat 
 2.11 Odblokowanie konta/Tokena RSA/Tokena Vasco Bez opłat 
2.12 Rezygnacja z usługi bez zwrotu Tokena RSA/Tokena Vasco: 

-          przed upływem 1 roku 
-          po upływie 1 roku  

Uwaga: nie dotyczy sytuacji przejścia z tokena na kartę mikroprocesorową 

  
200,00 zł 
150,00 zł 

2.13 Rezygnacja z usługi ze zwrotem Tokena RSA/Tokena Vasco: 
-          przed upływem 1 roku 
-          po upływie 1 roku 

Uwaga: nie dotyczy sytuacji przejścia z tokena na kartę mikroprocesorową 

  
30,00 zł 
10,00 zł 

2.14 Rezygnacja z Tokena na poczet usługi SMS (warunkiem jest zwrot Tokena do Banku) 
 

bez opłat 

2.15 Za przekazywanie komunikatów SMS informujących o saldzie na rachunku bieżącym  (opłata pobierana 
miesięcznie) 

 0,20 zł za szt.  
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ROZDZIAŁ 3. LOKATY TERMINOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH  

Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka  

3.1 Za otwarcie rachunku  nie pobiera się 
3.2 Za prowadzenie  nie pobiera się 
3.3 Realizacja przelewu z rachunku prowadzonego przez BS Belsk Duży na rachunek prowadzony przez inny bank. 3,00 zł 
3.4 Wpłaty i wypłaty gotówkowe z prowadzonych przez BS Belsk Duży rachunków lokat terminowych nie pobiera się 
3.5 Udzielenie pisemnej informacji o saldzie lokaty 20,00 zł 
3.6 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnika nie pobiera się 

 

ROZDZIAŁ 4. RACHUNKI BIEŻĄCE ZŁOTOWE OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 

ROLNICZĄ ORAZ POZOSTAŁYCH  PODMIOTÓW 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Oferta standardowa Rolnicy Pozostałe podmioty 
4.1 Za otwarcie rachunku bieżącego bez opłat bez opłat 
4.2 Za otwarcie każdego rachunku pomocniczego służącego do 

wyodrębnienia środków na określony cel 
bez opłat bez opłat 

Uwaga: Opłata pobierana jest automatycznie w momencie pierwszego wpływu środków na rachunek bankowy. 
  4.3 Za prowadzenie rachunku bieżącego (miesięcznie) nie pobiera się 10,00 zł 

4.4 Za prowadzenie każdego rachunku pomocniczego służącego do 
wyodrębnienia środków na określony cel (miesięcznie) 

nie pobiera się 
  

10,00 zł 

Uwaga : Warunkiem otwarcia rachunku pomocniczego jest posiadanie rachunku bieżącego w BS Belsk Duży 
4.5 Od wpłat gotówkowych dokonywanych w formie zamkniętej lub do 

wrzutni (trezor nocny). 
0,10%,  

min 5,00zł 
0,10%,  

min 5,00zł 

4.5.1  
 Prowizja za przeliczenie i sortowanie gotówki przy wpłatach 
gotówkowych (prowizja od wpłat gotówkowych) na rachunki 
bankowe prowadzone przez BS im. Stefczyka w Belsku Dużym: 

a) wpłaty dokonywane przez posiadacza lub 
pełnomocnika rachunku  (prowizja pobierana z r-ku) 

b) wpłaty dokonywane przez osoby niezwiązane z 
rachunkiem (prowizja pobierana od wpłacającego) 

 
 
 
 

0,10% od wpłacanej kwoty 
 min. 2,00 zł, max. 180,00 zł 

         0,10% od wpłacanej kwoty 
 min. 2,00 zł, max. 180,00 zł 

 
 
 
 

0,10% od wpłacanej kwoty 
min. 2,00 zł, max. 200,00 zł 

        0,10% od wpłacanej 
kwoty 
 min. 2,00 zł, max. 200,00 zł 

4.6 Od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych  na rzecz osób 
uprawnionych 

  
0,10% max. 180,00 zł  

  
0,25% max. 200,00 zł 

4.7 
  

     Za przelewy na rachunki bankowe złożone w formie 
papierowej: 

1) prowadzone przez BS Belsk Duży. 
 

2) prowadzone przez inne banki  
 

3)     ZUS 

 
1,50 zł 

 
do 1000,00 zł- 2,30 zł 

powyżej 1000,00 zł- 3,80 zł 
3,00 zł 

   
1,50 zł 

 
3,00 zł 

  
3,00 zł 

4.8 
 

Realizacja zleceń płatniczych w systemie EXPRESS ELIXIR  
-za każde zlececenie płatnicze 

 
15,00zł 

 
15,00zł 

4.8 Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bankowego klienta na 
rachunki prowadzone przez: 
1)        BS Belsk Duży, 
2)        inne banki. 
*Uwaga: nie pobiera się opłat w przypadku zlecenia stałego dotyczącego obsługi kredytów 

w BS Belsk Duży 

  
  

2,50 zł 
do 1000,00 zł- 3,30 zł 

powyżej 1000,00 zł- 4,80 zł 
od każdego przelewu 

  
  

2,50 zł 
4,00 zł 

od każdego przelewu 

4.9 Za wykonanie przelewów wynagrodzeń dla pracowników 
przedsiębiorców na podstawie zbiorczej listy płac: 
1)        na rachunki bankowe prowadzone przez BS Belsk Duży, 
2)        na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki. 

  
 1,00 zł 
2,00 zł 

od każdego przelewu 

  
 1,00 zł 
2,00 zł 

od każdego przelewu 
4.10 Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków 

bankowych 
0,30 zł  

od blankietu czekowego 
0,30 zł  

od blankietu czekowego 
4.11 Za potwierdzenie blankietu czekowego 10,00 zł 

od blankietu czekowego 
10,00 zł 

od blankietu czekowego 
4.12 Za przyjęcie czeków do inkasa 10,00 zł 

od blankietu czekowego 
10,00 zł 

od blankietu czekowego 
4.13 Za korzystanie z Telefonicznej informacji o saldzie telefonicznie „na 

hasło” /miesięcznie/ 
5,00 zł 5,00 zł 

4.14 Realizacja polecenia zapłaty. 1,00 zł 
od każdej operacji 

1,00 zł 
od każdej operacji 

4.15 Likwidacja rachunku bieżącego  10,00zł  10,00zł  
4.16 Likwidacja rachunku bieżącego w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 40,00 zł 40,00 zł 
4.17 Za zrealizowanie przelewu bez wypełnionego blankietu Wg taryfy plus 1,00 zł Wg taryfy plus 1,00 zł 

 

2.16 Dokonywanie stałych zleceń za pośrednictwem CUI z rachunku bankowego klienta na rachunki prowadzone 
przez: 

1) BS Belsk Duży 
2) Inne banki 

 
 

0,80 zł 
0,80 zł 

2.17 Wydanie karty w miejsce utraconej lub zniszczonej 100,00 zł 

2.18 Wydanie karty do czytników mobilnych w miejsce utraconej lub zniszczonej 150,00 zł 

2.19 Wydanie Tokena RSA dla klienta korporacyjnego do logowania do systemu CUI (opłata za jedną szt.) 150,00 zł 

2.20 Konsultacje u Klienta 61,50 zł  
(50,00 zł + 23% VAT) 
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 ROZDZIAŁ 5. USŁUGI ELEKTRONICZNE /CUI – CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH/ - OSOBY 

PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ ORAZ POZOSTAŁE PODMIOTY 
Lp. Rodzaj czynności/usługi Oferta standardowa Rolnicy Pozostałe podmioty 

5.1 Instalacja CUI u klienta (1 karta+ 1 czytnik). Nie dotyczy Bez opłat 
5.2 Opłata za użytkowanie czytnika (miesięcznie) nie dotyczy Bez opłat 
5.3 Opłata za użytkowanie karty nie dotyczy Bez opłat 
5.4 Abonament miesięczny za korzystanie z CUI 

a) token RSA 
b) token Vasco 
c) usługa SMS 

 
5,00 zł 
12,00 zł 
5,00 zł 

20,00 zł 
20,00 zł 
20,00 zł 

5.4.1 Abonament miesięczny za korzystanie z CUI (jedynie do 
podglądu) 

nie dotyczy 10,00 zł 

5.5 Opłata za użytkowanie Tokena RSA/Tokena Vasco  Bez opłat Bez opłat 
5.6   Opłata za przelew wewnętrzny za pośrednictwem CUI 0,80 zł  1,00 zł 
5.7 Opłata za 1 przelew w systemie ELIXIR za pośrednictwem CUI 0,80 zł 1,00 zł 
5.8 Wydanie Tokena RSA/Tokena Vasco w miejsce utraconego lub 

zniszczonego 
200,00 zł 200,00 zł 

5.9 Zastrzeżenie Tokena RSA/Tokena Vasco Bez opłat Bez opłat 
5.10 Odblokowanie konta /Tokena RSA/Tokena Vasco/usługi SMS Bez opłat Bez opłat 
5.11 Rezygnacja z usługi bez zwrotu Tokena RSA/Tokena Vasco  

-          przed upływem 1 roku 
-          po upływie 1 roku  

  

 
                    200,00 zł 

150,00 zł 
Uwaga: nie dotyczy sytuacji przejścia z tokena na 

usługę SMS 

  
                    200,00 zł 

150,00 zł  
Uwaga: nie dotyczy sytuacji przejścia z 

tokena na usługę SMS 

5.12 Rezygnacja z usługi ze zwrotem Tokena RSA/Tokena Vasco: 
-          przed upływem 1 roku 
-          po upływie 1 roku 

  
                          30,00 zł 

10,00 zł 
Uwaga: nie dotyczy sytuacji przejścia z tokena na 

usługę SMS 

  
                     30,00 zł 

10,00 zł 
Uwaga: nie dotyczy sytuacji przejścia z 

tokena na usługę SMS 
5.13 Za przekazywanie komunikatów SMS informujących o saldzie 

na rachunku bieżącym (opłata pobierana miesięcznie) 
 

0,20 zł za szt.  
 

0,20 zł za szt. 
5.14 Dokonywanie stałych zleceń za pośrednictwem CUI z rachunku 

bankowego klienta na rachunki prowadzone przez: 
1) BS Belsk Duży 
2) Inne banki 

 
 

                           0,80 zł 
0,80 zł 

 
 

                      0,80 zł 
0,80 zł 

5.15 Wydanie karty w miejsce utraconej lub zniszczonej 100,00 zł 100,00 zł 

5.16 Wydanie karty do czytników mobilnych w miejsce utraconej lub 
zniszczonej 

150,00 zł 150,00 zł 

5.17 Wydanie Tokena RSA dla klienta korporacyjnego do 
logowania do systemu CUI (opłata za jedną szt.) 

Nie dotyczy 150,00 zł 

5.18 Konsultacje u Klienta 61,50 zł  
(50,00 zł + 23% VAT) 

61,50 zł  
(50,00 zł + 23% VAT) 

  

ROZDZIAŁ 6. KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 

ROLNICZĄ 

Lp. Rodzaj czynności/usługi 

Kredyty(w rachunku bieżącym i 
odnawialne w rachunku kredytowym, 

w rachunku kredytowym, 
preferencyjne) dla przedsiębiorców i 

rolników. 
6.1 1)   Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt. 

 
2)   Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt preferencyjny z dopłatą AriMR. 

0,2% kwoty kredytu( min 30 zł – max 
200 zł)  

nie pobiera się 

6.2 
  

Prowizja za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu.  
(%kwoty przyznanego kredytu lub/i kwoty zwiększającej przyznany kredyt) 
- do 6 miesięcy 
- do 1 roku 
- od 1 roku do 5 lat 
- powyżej 5 lat 
- dla kredytu obrotowego na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 
- dla kredytu preferencyjnego z dopłatą ARiMR udzielonego od dnia 01.04.2015r. do dnia 
13.05.2019 r. 
- dla kredytu preferencyjnego z dopłatą ARiMR udzielonego od dnia 14.05.2019 r. 
- dla kredytu obrotowego „wznowienie produkcji po klęsce” 
- dla kredytu inwestycyjnego na inwestycje w gospodarstwach rolnych (dla rolników) 
- dla kredytu inwestycyjnego pomostowego PROW 2014-2020 dla podmiotów 
   prowadzących działalność rolniczą                                                                                                       

  
  

1 % 
2 % 

2,5 % 
3 % 
2 % 

 
1,85 % 

2 % 
2 % 
2 % 

 
2 %                                     

6.3 Prowizja za przedłużenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na kolejny rok 
Prowizja monitorująca obroty i wpływy na rachunek bieżący 

1 % 
1 % 

6.4 Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę warunków umowy kredytu, zabezpieczenia kredytu lub 
innych warunków umowy: 
- dla kredytu preferencyjnego z dopłatą AriMR udzielonego od dnia 09.07.2010r. 
- dla kredytu preferencyjnego z dopłatą AriMR udzielonego od dnia 01.04.2015r. 
- dla pozostałych kredytów 

  
 

Nie pobiera się 
Nie pobiera się 

30,00 zł 

6.5 
 

Prowizja za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytu: 
1) wydłużenie okresu spłaty całości lub części kredytu 

a) dla kredytu preferencyjnego z dopłatą AriMR udzielonego od dnia 09.07.2010r. 
do dnia 17.09.2012r.  

b) dla kredytu preferencyjnego z dopłatą AriMR udzielonego od dnia 01.04.2015r. 
c) dla pozostałych kredytów 

2) zabezpieczenia kredytu, 
a) dla kredytu preferencyjnego z dopłatą AriMR udzielonego od dnia 09.07.2010r. 

  
 

Nie pobiera się 
 

Nie pobiera się 
1% od prolongowanej kwoty kredytu 

  
Nie pobiera się 



7 

 

do dnia 17.09.2012r. 
b) dla kredytu preferencyjnego z dopłatą AriMR udzielonego od dnia 01.04.2015r. 
c) dla pozostałych kredytów 

3) innych warunków umowy. 
a) dla kredytu preferencyjnego z dopłatą AriMR udzielonego od dnia 09.07.2010r. 

do dnia 17.09.2012r. 
b) dla kredytu preferencyjnego z dopłatą AriMR udzielonego od dnia 01.04.2015r. 
c) dla pozostałych kredytów 

 
Nie pobiera się 

150,00 zł  
 

Nie pobiera się 
 

Nie pobiera się 
0,2% aktualnej kwoty kredytu 

6.6 Prowizja Rekompensacyjna – od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) lub jego części.    
Nie pobiera się 

6.7 Prowizja za gotowość – od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym.  
2 % 

6.8 Opłata za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z 
tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient 
nie figuruje jako dłużnik 

61,50 zł 
(50,00 zł + 23% VAT) 

6.9 Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do 
spłaty zadłużenia – w przypadkach określonych w umowie kredytu (za każde 
upomnienie/wezwanie) 
Uwaga :Opłatę pobiera się od kredytobiorcy 

 7,80zł  
(koszy listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru wg Cennika 

Usług Pocztowych Poczta Polska 

S.A) 
6.10  1) Opłata za administrowanie kredytami preferencyjnymi inwestycyjnymi    udzielonymi w okresie 

od 24.04.2002r. do 30.04.2007r.  
 (o ile w umowie znajduje się zapis o możliwości pobierania opłat) 

 2) Opłata za administrowanie długoterminowymi kredytami konsorcjalnymi udzielonymi grupom 
producenckim w okresie od 05.07.2012r. do 28.03.2017r. 

 3) Opłata za administrowanie kredytami preferencyjnymi z dopłatą AriMR udzielonymi od 
26.09.2012r. do 31.12.2014r. 

 4) Opłata za administrowanie kredytami preferencyjnymi z dopłatą AriMR udzielonymi od 
01.04.2015r. 

5) Opłata za administrowanie obrotowymi kredytami preferencyjnymi z linii nKL02, których minął 
umowny okres w którym przysługiwały dopłaty AriMR do oprocentowania  

6) Opłata za administrowanie kredytami udzielonymi w konsorcjum bankowym w okresie od 
29.03.2017 r. 

0,5% lub 0,8% rocznie (pobiera się 
kwartalnie)  

 

0,08% rocznie (pobiera się 
kwartalnie) 

0,8% rocznie od aktualnej kwoty 
kredytu (pobiera się kwartalnie) 

 
Nie pobiera się 

2% rocznie od aktualnej kwoty 
kredytu 

(pobiera się 0,5% kwartalnie) 
 

0,8% rocznie (pobiera się kwartalnie) 
od aktualnego zadłużenia 

6.11 Opłata za administrowanie kredytami preferencyjnymi 
1) obrotowymi udzielonymi do 08.07.2008r.  
2) inwestycyjnymi udzielonymi w okresie od 1995r. do 23.04.2002r. 

  
20 zł kwartalnie 
20 zł kwartalnie 

 
ROZDZIAŁ 7. OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH – WYDAWANIE I OBSŁUGA KART VISA ELECTRON BUSINESS ZBLIŻENIOWA  
 
L.p. 

 
Rodzaj czynności/usługi 

 
Stawka podstawowa 

8.1 Wydanie karty bez opłat 

8.2 Korzystanie z karty /miesięcznie/  0zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 
kalendarzowym na łączną 

kwotę min. 500zł, w 
przeciwnym wypadku  5,00zł 

8.3 Zmiana kodu PIN w bankomatach: 
- banków grupy SGB 
- innych banków 

 
6,00 zł 
7,00 zł 

8.4 Ekspresowe wydanie (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych): 
- nowej karty 
- nowego numeru PIN 
- duplikatu karty 

 
70,00 zł 
35,00 zł 
35,00 zł 

8.5 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 40,00 zł 

8.6 Zmiana numeru PIN na wniosek Klienta 6,00 zł 

8.7 Zastrzeżenie karty: 
- w przypadku utraty lub kradzieży 
- z innych powodów   

 
bez opłat 
bez opłat 

8.8 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
- banków grupy SGB 
- innych banków 

 
bez opłat 
1,00 zł 

8.9  Wydanie duplikatu karty 20,00 zł 

8.10 Miesięczne zestawienie transakcji przesyłane do klienta 3,00 zł 

8.11 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 

8.12 Wznowienie karty po upływie terminu ważności  bez opłat 

8.13 Opłata za pakiet ubezpieczeniowy dla transakcji kartowych oraz za podróżny pakiet 
ubezpieczeniowy  

bez opłat 

8.14 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 5,00 zł 

8.15 Transakcje bezgotówkowe  bez opłat 

8.16 Transakcje gotówkowe:  
1) w bankomatach banków SGB i BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)* 
3) w bankomatach innych banków, niż wskazane w pkt 1 
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)* 
5) w bankomatach za granicą, 

 
bez opłat 
1,50 zł 

2% min. 5,00 zł 
3%  min. 10,00 zł 
3%  min. 10,00 zł 
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8.17  Wypłata gotówki w ramach usługi 88cash back bez opłat 

8.18  Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro 3% od wartości transakcji 
 

ROZDZIAŁ 8. OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH – WYDAWANIE I OBSŁUGA KART MASTERCARD BUSINESS ZBLIŻENIOWA 
 
L.p. 

 
Rodzaj czynności/usługi 

 
Stawka podstawowa 

9.1 Wydanie karty bez opłat 

9.2 Korzystanie z karty /miesięcznie/  0zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 
kalendarzowym na łączną 

kwotę min. 500zł, w przeciwnym 
wypadku  5,00zł 

9.3 Zmiana kodu PIN w bankomatach: 
- banków grupy SGB 
- innych banków 

 
4,50 zł 
7,00 zł 

9.4 Ekspresowe wydanie (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych): 
- nowej karty 
- nowego numeru PIN 
- duplikatu karty  

 
70,00 zł 
35,00 zł 
35,00 zł 

9.5 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 40,00 zł 

9.6 Zmiana numeru PIN na wniosek Klienta 6,00 zł 

9.7 Zastrzeżenie karty: 
- w przypadku utraty lub kradzieży 
- z innych powodów   

 
bez opłat 
bez opłat 

9.8 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
- banków grupy SGB 
- innych banków 

 
bez opłat 
1,00 zł 

9.9  Wydanie duplikatu karty 20,00 zł 

9.10 Miesięczne zestawienie transakcji przesyłane do klienta 3,00 zł 

9.11 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 

9.12 Wznowienie karty po upływie terminu ważności  bez opłat 

9.13 Opłata za pakiet ubezpieczeniowy dla transakcji kartowych oraz za podróżny pakiet 
ubezpieczeniowy: 
- pakiet Bezpieczna Karta 
- pakiet Bezpieczny Podróżnik 
- pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik 

Wariant Classic  Wariant 
Gold 

 
1,45 zł                2,55 zł  
1,05 zł                2,95 zł 
2,05 zł                4,75 zł 

9.14 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 5,00 zł 

9.15 Transakcje bezgotówkowe  bez opłat 

9.16 Transakcje gotówkowe:  
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)* 
3) w bankomatach innych banków, niż wskazane w pkt 1 
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)* 
5) w bankomatach za granicą 

 
bez opłat 
4,50 zł 

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

9.17  Wypłata gotówki w ramach usługi 8cash back 1,30 zł 

9.18  Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro bez opłat 
 

ROZDZIAŁ 9. OBSŁUGA KART KREDYTOWYCH – WYDAWANIE I OBSŁUGA KART MASTERCARD BUSINESS  
 
L.p. 

 
Rodzaj czynności/usługi 

 
Stawka podstawowa 

10.1 Wydanie karty (głównej lub dołączonej) bez opłat 

10.2 Użytkowanie karty (po pierwszym roku użytkowania – opłata pobierana rocznie, z góry, za każdy rok 
ważności karty pierwszej i wznowionej) 

75,00 zł 

10.3 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej bez opłat 

10.4 Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN  25,00 zł 

10.5 Wznowienie karty bez opłat 

10.6 Zastrzeżenie karty bez opłat 

10.7 Opłata za wypłatę gotówki: 
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. zrzeszonych banków spółdzielczych 
2) w kasach banków SGB(przy użyciu terminala POS)* 

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1  
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2(przy uzyciu terminala POS)* 
5) w bankomatach za granicą 

 
4% min. 10,00 zł 
4% min. 10,00 zł 

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

10.8 Zmiana PIN w bankomatach 4,50 zł 

10.9  Wydanie pierwszego numeru PIN bez opłat 

10.10 Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł 

10.11 Zmiana limitu kredytowego bez opłat 

10.12 Minimalna kwota do zapłaty 5% min. 50,00 zł 

10.13 Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o 
kartę 

6,20 zł 
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10.14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 

 
 
 
 
 

 
 

ROZDZIAŁ 10. RACHUNEK VAT – WSZYSTKIE OPŁATY SĄ POBIERANE  Z RACHUNKU ROZLICZENIOWEG DLA KTÓREGO  ZAŁOŻONY 
ZOSTAŁ RACHUNEK VAT**** 
 
L.p. 

 
Rodzaj czynności/usługi 

 
 

 
Stawka podstawowa 

 Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:   

11.1 otwarcie rachunku  bez opłat 

112 prowadzenie rachunku  bez opłat 

11.3 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda  za każde 
zaświadczenie 

30,00 zł 
 

11.4 sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku  VAT na jednym 
rachunku  
VAT na wniosek klienta  

1) z bieżącego roku kalendarzowego  
2) z lat poprzednich 

( za każde 
zestawienie)           

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

11.5 Sporządzenie kopii: 
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: 

a) z bieżącego rachunku bankowego 
b) z lat poprzednich 

 
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: 

a) jeśli klient określi datę dokonania operacji   
b) klient nie określi daty dokonania operacji 

za każdy 
dokument 

 
 

10,00zł 
10,00zł+5,00zł za każdy 

poprzedni rok 
 

15,00zł 
25,00zł 

11.6 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego  bez opłat 

 
 

DZIAŁ III. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 

OD OSÓB PRYWATNYCH 
ROZDZIAŁ 1. OBSŁUGA KONTA OSOBISTEGO 
L.p. Rodzaj czynności/usługi Stawka podstawowa 

1.1 Za otwarcie konta osobistego. Bez opłat 
1.2 

 

 

 

1) Za prowadzenie konta osobistego (miesięcznie). 
2) Za prowadzenie konta osobistego emerytów i rencistów na które wpływa tylko emerytura lub 

renta. 
3) Za prowadzenie konta osobistego osób, którym wpływa na rachunek tylko zasiłek lub stypendium. 
4) Za prowadzenie konta osobistego osób, którym wpływa na rachunek tylko świadczenie 

wychowawcze z programu „Rodzina 500+” 
5) Za prowadzenie „Konta za złotówkę”** 
6) Za prowadzenie „Wygodne konto dla klientów ZUS”*** 
Ubezpieczenie Assistance dla posiadaczy rachunku bankowego w ramach promocji „Wygodne konto 

dla klientów ZUS”  

5,00 zł 
nie pobiera się 

 
nie pobiera się 

 
nie pobiera się 

1,00 zł 
1,00 zł 

składka miesięczna 0,60 zł  

1.3 Wypłaty gotówkowe z prowadzonych przez BS Belsk Duży kont osobistych. Nie pobiera się 

1.4 Za realizację przelewu: 
1)     na rachunki bankowe prowadzone przez BS Belsk Duży 
2)     na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki 
 
3)    ZUS 

  
1,00 zł 

do 1000,00 zł- 2,30 zł 
powyżej 1000,00 zł – 3,80 zł 

3,00 zł 
1.5 Realizacja zleceń płatniczych w systemie EXPRESS  ELIXIR 

- za każde zlecenie płatnicze  
 

8,00zł 

1.6 Złożenie zlecenia stałego. Nie pobiera się 
1.7 Przelew w ramach zlecenia stałego na rachunek prowadzony przez: 

1)      BS Belsk Duży 
2)     inne banki 

  
2,00 zł 

do 1000,00 zł- 3,30 zł 
powyżej 1000,00 zł- 4,80 zł 

1.8 Zmiana danych osobowych posiadacza konta osobistego nie pobiera się 
1.9 Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci.  20,00 zł 

1.10 Informacja telefoniczna – udzielanie przez pracownika „na hasło” /miesięcznie/ 5,00 zł 

1.11  Sporządzenie zestawienia miesięcznych operacji na koncie osobistym nie pobiera się 
1.12 Sporządzenie, na życzenie klienta, dodatkowego zestawienia miesięcznych operacji na koncie 

osobistym. 5,00 zł 
1.13 Przekształcenie wspólnego konta na indywidualne lub indywidualnego na wspólne. 10,00 zł 
1.14 Realizacja polecenia zapłaty. 

Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela. 
1,00 zł 

od każdej operacji 
1.15 Za wydanie blankietów czekowych 0,30 zł/szt. 
1.16 Sporządzenie na życzenie klienta zestawienia obrotów na koncie: 

1)       za bieżący rok 
2)      za każdy poprzedni rok 
Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operację jest pobranie odsetek. 

  
10,00 zł 
20,00 zł 
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1.17 Za realizację tytułu wykonawczego 0,5%, 
min 10 zł kwoty zajętej  

1.18 Za likwidację konta osobistego 10,00 zł 

1.19 Za zrealizowanie przelewu bez wypełnionego blankietu Wg taryfy plus 1,00 zł 

1.20 Realizacja przelewu dotyczącego zajęcia w formie elektronicznej 4,00zł 

ROZDZIAŁ 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE /CUI – CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH/ DLA OSÓB FIZYCZNYCH 
L.p. Rodzaj czynności/usługi Stawka podstawowa 

2.1 Za korzystanie z Tele – Serwisu  bez opłat 
2.2 Za przekazywanie komunikatów SMS o saldzie na rachunku (opłata pobierana miesięcznie) 0,20 zł za szt. 

2.3 Za użytkowanie bankowości elektronicznej /miesięcznie/: 
a) token RSA 
b) token Vasco 
c) usługi SMS 

bez opłat 
12,00 zł 
bez opłat 

2.4 Za przelewy zewnętrzne przesyłane elektronicznie 0,80 zł 
2.5 Za przelewy wewnętrzne przesyłane elektronicznie 0,80 zł 
2.6 Opłata za wydanie „Tokena” bez opłat 
2.7 Wydanie „Tokena” w miejsce utraconego lub zniszczonego 200,00 zł 
2.8 Zastrzeżenie „Tokena” bez opłat 
2.9 Odblokowanie konta / „Tokena” /usługi SMS bez opłat 

2.10 Rezygnacja z usługi bez zwrotu „Tokena”: 
-          przed upływem 1 roku 
-          po upływie 1 roku 

  
200.00 zł 
150.00 zł 

2.11 
 

Rezygnacja z Tokena na poczet usługi SMS (warunkiem jest zwrot Tokena do Banku) bez opłat 

2.12 Rezygnacja z usługi ze zwrotem „Tokena” 
-          przed upływem 1 roku 
-          po upływie 1 roku 

  
30,00 zł 
10,00 zł 

2.13 Dokonywanie stałych zleceń za pośrednictwem CUI z rachunku bankowego klienta na rachunki 
prowadzone przez: 

1) BS Belsk Duży 
2) Inne banki 

 
 

0,80 zł 
0,80 zł 

2.14 Konsultacje u Klienta 61,50 zł  
(50,00 zł + 23% VAT) 

 
PODROZDZIAŁ 3. OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH – WYDAWANIE I OBSŁUGA KART VISA  
L.p. Rodzaj czynności/usługi Stawka podstawowa 
3.1.1 Wydanie karty bez opłat 
3.1.2 Korzystanie z karty /miesięcznie/ 0zł przy rozliczeniu operacji 

bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną kwotę 

min. 300zł, w przeciwnym wypadku  

5,00zł 

3.1.3 Zmiana kodu PIN w bankomatach: 
- banków grupy SGB 
- innych banków 

 
3,50 zł 
7,00 zł 

3.1.4 Ekspresowe wydanie (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych): 
- nowej karty 
- nowego numeru PIN 
- duplikatu karty 

 
70,00 zł 
35,00 zł 
35,00 zł 

3.1.5 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 20,00 zł 
3.1.6 Zmiana PIN-u na wniosek Klienta 6,00 zł 

3.1.7 Zastrzeżenie karty: 
- w przypadku utraty lub kradzieży 
- z innych powodów 

 
bez opłat 
bez opłat 

3.1.8 Wydanie duplikatu karty 20,00 zł 

3.1.9 Miesięczne zestawienie transakcji przesyłane do klienta 2,00 zł 

3.1.10 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,00 zł 

3.1.11 Wznowienie karty po upływie terminu ważności bez opłat 

3.1.12 Opłata za pakiet ubezpieczeniowy dla transakcji kartowych bez opłat 
3.1.13 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 5,00 zł 

3.1.14 Transakcje bezgotówkowe 

 

bez opłat 

3.1.15 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
- banków grupy SGB 
- innych banków 

 
bez opłat 
1,00 zł 
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3.1.16 
 

Transakcje gotówkowe: 

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

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)* 

3) w bankomatach innych banków, niż wskazane w pkt 1 

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

5) w bankomatach za granicą 

 

 

 

bez opłat 

1,50 zł 

2% min. 5,00 zł 

2% min. 4,50 zł 

3% min. 10,00 zł 

 

3.1.17 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back bez opłat 

3.1.18 
 

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro 3% od kwoty transakcji 

 
PODROZDZIAŁ 3.1. OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH – WYDAWANIE I OBSŁUGA KART MASTERCARD ZBLIŻENIOWA/MASTERCARD 
„MŁODZIEŻOWA” ZBLIŻENIOWA/MASTERCARD „KARTA Z SERCEM” 
 
L.p. 

 
Rodzaj czynności/usługi 

 
Stawka podstawowa 

3.2.1 Wydanie karty bez opłat 

3.2.2 
 
 
 
 
3.2.3 

Korzystanie z karty /miesięcznie/ 
 
 
 
 
Korzystanie z „karty z sercem” 

0zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną kwotę min. 
300zł,  w przeciwnym wypadku  

5,00zł 
bez opłat 

3.2.4 Zmiana kodu PIN w bankomacie: 
- banków grupy SGB  
- innych banków 

 
4,50 zł 
7,00 zł 

3.2.5 Ekspresowe wydanie (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych): 
- nowej karty 
- nowego numeru PIN 
- duplikatu karty 

 
70,00 zł 
35,00 zł 
35,00 zł 

3.2.6 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej  20,00 zł 

3.2.7 Zmiana PIN-u na wniosek Klienta 6,00 zł 

3.2.8 Zastrzeżenie karty: 
- w przypadku utraty lub kradzieży 
- z innych powodów   

 
bez opłat 
bez opłat 

3.2.9 Wydanie duplikatu karty 20,00 zł 

3.2.10 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 5,00 zł 

3.2.11 Miesięczne zestawienie transakcji przesyłane do klienta 2,00 zł 

3.2.12 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,00 zł 

3.2.13 Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach: 
- banków grupy SGB 
- innych banków 

 
bez opłat 
1,00 zł 

3.2.14 Wznowienie karty po upływie terminu ważności  bez opłat 

3.2.15 Opłata za pakiet ubezpieczeniowy dla transakcji kartowych oraz za podróżny pakiet 
ubezpieczeniowy: 
- pakiet Bezpieczna Karta 
- pakiet Bezpieczny Podróżnik 
- pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik 

Wariant Classic Wariant Gold 
     
   1,45 zł                2,55 zł 
   1,05 zł                2,95 zł 
   2,05 zł                4,75 zł 

3.2.16 Transakcje bezgotówkowe  bez opłat 

3.2.17 Transakcje gotówkowe:  
1) w bankomatach banków SGB i BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)* 
3) w bankomatach innych banków, niż wskazane w pkt 1 
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)* 
5) w bankomatach za granicą 

 

 
bez opłat 
1,50 zł 
1,30 zł 

3%  min. 4,50 zł 
3%  min. 4,50 zł 

 

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

3.2.19 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro bez prowizji 

3.2.20 Obługa karty debetowej Mastercard do Podstawowego rachunku płatniczego 0,00 zł 

3.2.21 Wydanie karty płatniczej 0,00 zł 

3.2.22 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta  0,00 zł 

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

 
bez opłat 
bez opłat 

pięć rozliczonych wypłat w 
miesiącu kalendarzowym bez opłat 

każda kolejna standardowa, jak 
przy innych kartach 
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PODROZDZIAŁ 4. OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH – WYDAWANIE I OBSŁUGA KART VISA  DLA MŁODZIEŻY 
L.p. Rodzaj czynności/usługi Stawka podstawowa 
4.1.1 Wydanie karty bez opłat 
4.1.2 Korzystanie z karty /miesięcznie/  0zł przy rozliczeniu operacji 

bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną kwotę min. 

300zł, w przeciwnym wypadku  5,00zł 

4.1.3 Zmiana kodu PIN w bankomatach: 
- banków grupy SGB 
- innych banków 

 
3,50 zł 
7,00 zł 

4.1.4 Ekspresowe wydanie (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych): 
- nowej karty 
- nowego numeru PIN 
- duplikatu karty   

 
70,00 zł 
35,00 zł 
35,00 zł 

4.1.5 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 20,00 zł 
4.1.6 Zmiana PIN-u na wniosek Klienta 6,00 zł 
4.1.7 Zastrzeżenie karty: 

- w przypadku utraty lub kradzieży 
- z innych powodów 

 
bez opłat 
bez opłat 

4.1.8 Wydanie duplikatu karty 20,00 zł 

4.1.9 Miesięczne zestawienie transakcji przesyłane do klienta 2,00 zł 

4.1.10 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,00 zł 

4.1.11 Wznowienie karty po upływie terminu ważności bez opłat 

4.1.12 Opłata za pakiet ubezpieczeniowy dla transakcji kartowych bez opłat 

4.1.13 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 5,00 zł 

4.1.14 Transakcje bezgotówkowe 

 

bez opłat 

4.1.15 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
- banków grupy SGB 
- innych banków 

 
bez opłat 
1,00 zł 

4.1.16 
 

Transakcje gotówkowe: 

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

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)* 

3) w bankomatach innych banków, niż wskazane w pkt 1 

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

5) w bankomatach za granicą 

 

 

 

bez opłat 

1,50 zł 

2% min. 5,00 zł 

2% min. 4,50 zł 

3% min. 10,00 zł 

4.1.17 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back bez opłat 

4.1.18 
 

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro 3% od kwoty transakcji 

 
ROZDZIAŁ 5. WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE ZŁOTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH 
Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka  

5.1 Za otwarcie rachunku a’vista. Nie pobiera się 
5.2 Za wydanie książeczki 6,50 zł  
5.3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku a’vista prowadzonego przez BS w Belsku Dużym nie pobiera się 
5.4 Zmiana danych osobowych posiadacza rachunku a’vista nie pobiera się 

5.5 Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci. 20,00 zł 

5.6 Przekształcenie wspólnego rachunku a’vista na indywidualne lub indywidualnego na wspólne. 10,00 zł 

5.7 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej. 10,00 zł 

5.8 Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej. 10,00 zł 

5.9 Likwidacja rachunku 5,00 zł 

5.10 Ustalenie salda na książeczce a’vista – w rozmowie telefonicznej bez opłat 

5.11 Sporządzenie na życzenie klienta zestawienia obrotów na rachunku: 
1)         za bieżący rok 
2)         za każdy poprzedni rok 
Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest pobranie odsetek 

  
10,00 zł 
20,00 zł 

5.12 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa: nie pobiera się 

5.13 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku a’vista. 
Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku a’vista dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego. 

 0,5% kwoty zajętej  
min. 10,00 zł 
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ROZDZIAŁ 6. LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE TERMINOWE ZŁOTOWE 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka podstawowa 

6.1 Za otwarcie rachunku. Nie pobiera się 
6.2 Wpłaty i wypłaty gotówkowe nie pobiera się 
6.3 1)     za realizację przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez Bank 

2)      za realizację przelewu na rachunki bankowe prowadzone  przez inne banki 
nie pobiera się 

do 1000,00 zł- 2,30zł 
powyżej 1000,00 zł- 3,80 zł 

6.4 Za wydanie książeczki nie pobiera się 

6.5 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej. 10,00 zł 
6.6 Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej. 10,00 zł 
6.7 Likwidacja lokaty oszczędnościowej terminowej. Nie pobiera się 
6.8 Zmiana danych osobowych posiadacza rachunku. Nie pobiera się 
6.9 Przyjęcie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci. 20,00 zł 

6.10 Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych 
tytułów na rzecz banków i osób. 

  
30,00 zł 

6.11 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa.  Nie pobiera się 
6.12 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego. 

Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego. 
 0,50 % kwoty zajętej 

min 10,00 zł 
 
 

ROZDZIAŁ 7. KREDYTY W ROR, GOTÓWKOWE, MIESZKANIOWE, KONSOLIDACYJNE, KARTY KREDYTOWE 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Kredyty(w ROR  gotówkowe, mieszkaniowe, konsolidacyjne, 
karty kredytowe) 

7.1 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt. 0,2% kwoty kredytu( min. 30 zł – max. 200 zł)  
7.2 Prowizja za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu.  

(% kwoty przyznanego kredytu lub/i kwoty zwiększającej przyznany kredyt)  
- do 6 miesięcy 
- do 1 roku 
- od 1 roku do 5 lat 
- powyżej 5 lat 
- dla kredytu mieszkaniowego  udzielonego od 01.05.2018r. 
 

  
 

1 % 
2 % 

2,5 % 
3 % 
2 % 

 

7.3 Prowizja za przedłużenie kredytu w rachunku ROR na kolejny rok 
 

1 % 

7.4 Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę warunków umowy kredytu, zabezpieczenia 
kredytu lub innych warunków umowy. 

  
30,00 zł 

7.5 
  

Prowizja za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytu: 
1)        wydłużenie okresu spłaty całości lub części kredytu 
2)        zabezpieczenia kredytu, 
3)        innych warunków umowy. 

  
1% od prolongowanej kwoty kredytu  

150,00 zł  
0,2% aktualnej kwoty kredytu 

7.6 Prowizja Rekompensacyjna – od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) lub 
jego części.  

  
Nie pobiera się 

7.7 Prowizja za gotowość – od niewykorzystanej kwoty kredytu  Nie pobiera się 

7.8 Opłata za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość 
zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz 
zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 

61,50 zł  
(50,00 zł + 23% VAT) 

7.9 Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub 
wezwania do spłaty zadłużenia – w przypadkach określonych w umowie o kredyt (za 
każde upomnienie/wezwanie) 
1) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim 
udzielone do dnia 11 marca 2016r. 
2) kredyty z zabezpieczeniem hipotecznym  udzielone do dnia 11 marca 2016 r. 
3) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim 
udzielone po 11 marca 2016r. 
 
4) kredyty z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone po 11 marca 2016 r. 
Uwaga :Opłatę pobiera się od kredytobiorcy 

 

 
 
 

 7,80 zł  
 7,80 zł 

(Koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg 
Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A) 

bez opłat 
bez opłat 

 
ROZDZIAŁ 8. OBSŁUGA KART KREDYTOWYCH – WYDAWANIE I OBSŁUGA KART MASTERCARD I VISA 
 
L.p. 

 
Rodzaj czynności/usługi 

 
Stawka podstawowa 

8.1 Wydanie karty (głównej lub dołączonej) bez opłat 

8.2 Użytkowanie karty (po pierwszym roku użytkowania – opłata pobierana rocznie, z góry, za każdy rok 
ważności karty pierwszej i wznowionej) 
a) głównej 
b) dołączonej 

 
 

55,00 zł 
55,00 zł 

8.3 Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN  25,00 zł 

8.4 Wznowienie karty bez opłat 

8.5 Zastrzeżenie karty bez opłat 

8.6 Opłata za wypłatę gotówki: 
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. zrzeszonych banków spółdzielczych 
2) w kasach banków SGB 
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1  
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 
5) w bankomatach za granicą 

 
3% min. 6,00 zł 
3% min. 6,00 zł 
3% min. 6,00 zł 
3% min. 6,00 zł 
3% min. 7,00 zł 

8.7 Zmiana PIN w bankomatach 4,50 zł 

8.8  Wydanie pierwszego numeru PIN bez opłat 
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8.9 Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł 

8.10 Zmiana limitu kredytowego bez opłat 

8.11 Minimalna kwota do zapłaty 5% min. 50,00 zł 

8.12 Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie 
o kartę 

bez opłat 

8.13 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,00 zł 

8.14 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN 3% (dot. kart Visa) 

 
ROZDZIAŁ 9. OBSŁUGA KART KREDYTOWYCH – WYDAWANIE I OBSŁUGA KART MASTERCARD GOLD 
 
L.p. 

 
Rodzaj czynności/usługi 

 
Stawka podstawowa 

9.1 Wydanie karty (głównej lub dołączonej) bez opłat 

9.2 Opłata roczna za kartę (płatna rocznie, z dołu, za każdy rok ważności karty-pierwszej i wznowionej) 150,00 zł 
(Opłata niepobierana w 

przypadku wykonania w ciągu 
roku transakcji bezgotówkowych 

na łączną kwotę 24 tys. Zł) 

9.3 Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN  25,00 zł 

9.4 Wznowienie karty bez opłat 

9.5 Zastrzeżenie karty bez opłat 

9.6 Opłata za wypłatę gotówki: 
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. zrzeszonych banków spółdzielczych 
2) w kasach banków SGB(przy użyciu terminala POS)* 
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2(przy uzyciu terminala POS)* 
5) w bankomatach za granicą 

 
3% min. 6,00 zł 
3% min. 6,00 zł 
3% min. 6,00 zł 
3% min. 6,00 zł 
3% min. 7,00 zł 

9.7 Zmiana PIN w bankomatach 4,50 zł 

9.8  Wydanie pierwszego numeru PIN bez opłat 

9.9 Wydanie nowego numeru PIN bez opłat 

9.10 Zmiana limitu kredytowego bez opłat 

9.11 Minimalna kwota do zapłaty 5% min. 50,00 zł 

9.12 Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie 
o kartę 

bez opłat 

9.13 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,00 zł 

9.14 Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej (ubezpieczenie kart dla klienta, ubezpieczenie 
następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej oraz CONCORDIA Travel Assistance)  

bez opłat 

9.14 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju równowartość 148 EUR (określona 
wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli 

kursów SGB-Banku S.A. z dnia 
rozliczenia płatności) 

9.15 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju równowartość 95 EUR (określona 
wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli 

kursów SGB-Banku S.A. z dnia 
rozliczenia płatności) 

 
 

ROZDZIAŁ 10. OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH – WYDAWANIE I OBSŁUGA KART MOBILNYCH VISA 
 
L.p. 

 
Rodzaj czynności/usługi 

 
Stawka podstawowa 

10.1 Opłata za wydanie karty bez opłat 

10.2 Użytkowanie karty 0 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną kwotę min. 
300,00 zł, w przeciwnym wypadku 

5,00 zł 

10.3 Zmiana limitów dziennych karty 5,00 zł 

10.4 Opłata za wypłatę gotówki (usługa dostępna w bankomatach z funkcją zbliżeniową): 
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. zrzeszonych banków spółdzielczych 
2) w kasach banków SGB(przy użyciu terminala POS)* 
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1  
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2(przy użyciu terminala POS)* 
5) w bankomatach za granicą 

 
bez opłat 
1,50 zł 
2,00 zł 

3% min. 4,50 zł 
3% min. 4,50 zł 

10.5 Zmiana PIN w bankomatach nie dotyczy 

10.6 Zapytanie o saldo w bankomatach  nie dotyczy 

10.7 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back (w punktach handlowo-usługowych obsługujących taką 
funkcjonalność dla kart zbliżeniowych na terenie kraju) 

1,50 zł 

10.8 Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł 

10.9 Zestawienie transakcji przesłane do klienta 2,00 zł 

10.10 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,00 zł 

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

3% 

10.12 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 



15 

 

10.13 Opłata za pakiet ubezpieczeniowy dla transakcji kartowych oraz za podróżny pakiet 
ubezpieczeniowy: 
- pakiet Bezpieczna Karta 
- pakiet Bezpieczny Podróżnik 
- pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik 

Wariant Classic   Wariant Gold              
 
    1,45 zł                2,55 zł 
    1,05 zł                2,95 zł 
    2,05 zł                4,75 zł 

 
 ROZDZIAŁ 11. PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY -O OBSŁUGA KARTY MASTERCARD1. PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY 
L.p. Rodzaj czynności/usługi Stawka podstawowa 

11.1 Za otwarcie podstawowego rachunku płatniczego Bez opłat 
11.2 
 

 

 

1) Za prowadzenie podstawowego rachunku  płatniczego 
2) Polecenie przelewu: 
    a) w formie papierowej na rachunki prowadzone w BS Belsk Duży 
    b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Belsk Duży  
 
 
 
    c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Belsk Duży – realizowanych w systemie 

SORBNET 
3) za pośrednictwem   usług bankowości elektronicznej na rachunki prowadzone w BS Belsk Duży 
4) na rachunki prowadzone w bankach innych,  niż BS Belsk Duży 

Bez opłat 
 

Bez opłat 
Pięć dyspozycji w miesiącu bez opłat 

każda kolejna dyspozycja powyżej pięciu -
2,30zł do 1000zł   

3,80zl powyżej 1000zł 
 

15,00zl 
                          Bez opłat  

Pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym 
każda kolejna dyspozycja powyżej pięciu 

0,80zł 

11.3 Polecenie przelewu wewnętrznego  Bez opłat 

11.4 Polecenie przelewu w walucie obcej : 
a) tryb normalny (TOMNEXT) 

 
 

 - przekazy do równowartości 5000 Euro 
 
- przekazy przekraczające równowartość 5000 Euro 
 
b) tryb pilny (OVERNIGHT): 
- przekazy do równowartości 5000 Euro 
- przekazy przekraczające równowartość 5000 Euro 
 

 
Pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym 

łącznie z dyspozycjami z pkt 11.2 
 

Każda kolejna dyspozycja powyżej pięciu j.w 
30zł 

Każda kolejna dyspozycja powyżej pięciu j.w 
65zł 

 
130,00zł 
165,00zł 

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

 
Bez opłat 
Bez opłat  

 
Bez opłat 

11.6 Zlecenie stałe  
1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: 

a) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Belsk Duży 
 

b) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: 
- na rachunki prowadzone w BS Belsk Duży   
- na rachunki  w innych bankach                                                        

 

 

  
 

Bez opłat 
 

Bez opłat 

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym, 

bez opłat każda kolejna dyspozycja powyżej 

pięciu 0,80zł 

 

 

11.7 Wydanie karty płatniczej Bez opłat 
11.8 Opłata karty debetowej Miesięcznie – bez opłat 

Opłata roczna razem – bez opłat 

11.9 Obsługa karty kredytowej Nie dotyczy 

11.10  Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych Bez prowizji 
11.11 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych Bez opłat 

 
11.12 

Wypłata gotówki : 
1) w placówce Banku 
2) w bankach sieci SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków spółdzielczych 
3) w bankomatach w kraju innych niż wskazane w pkt 2   

    
4) w ramach usługi cash back                  

Bez opłat  
Bez opłat 

pięć rozliczonych wypłat w miesiącu 
kalendarzowym  bez opłat- każda kolejna 
3,00zł 

Bez opłat 

11.13 Wpłata gotówki  Bez opłat 

11.14 Pakiet informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie),w skład którego wchodzi powiadomienie o 
wysokości salda na rachunku (raz dziennie o godz. 9.30 od poniedziałku do piątku) 

0,20zł za sztukę  

11.15 Zmiana PIN w bankomatach: 
1) sieci SGB 
2) innych, niż wskazane w pkt 1 

 
3,50 zł  
7,00 zł 

11.16 Sprawdzenie salda racunku w bankomatach: 
1) sieci SGB 
2) innych, niż wskazane w pkt 1 

 
1,00 zł 
1,50 zł 

11.17 Ekspresowe przesłanie karty lu numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni) 45,00 zł 
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DZIAŁ IV. PROWIZJE I OPŁATY ZA INNE CZYNNOŚCI BANKU 
 

 ROZDZIAŁ 1. GWARANCJE, PORĘCZENIA, REGWARANCJE, AWALE. 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka podstawowa 

1.1 Za przygotowanie gwarancji, poręczeń i  gwarancji i awali oraz o zmianę na wniosek klienta warunków umowy 
(płacona jednorazowo przed uruchomieniem). 

1,00 % 
min. 100,00 zł 

1.2 Od udzielonych gwarancji, poręczeń,  gwarancji i awali lub kwoty zwiększającej gwarancję, poręczenie, 
regwarancję, awal za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres 

0,50% 
min. 100,00 zł 

1.3 Anulowanie gwarancji 50,00 zł 
1.4 Wysłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia) w ramach gwarancji. 50,00 zł 

1.5 Wypłata z gwarancji 200,00 zł 

1.6 Wydanie promesy udzielenia gwarancji 150,00 zł 

1.7 Wydanie promesy udzielenia kredytu 0,05 % kwoty kredytu, ale nie 
mniej niż 1000,00 zł 

 
 

ROZDZIAŁ 2. OPŁATY RÓŻNE DOTYCZĄCE OBSŁUGI RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ 
RACHUNKÓW OSÓB FIZYCZNYCH. 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka podstawowa 

2.1 Za zmianę warunków umowy na wniosek klienta 30,00 zł 
2.2 Za wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty).  5,00 zł 
2.3 Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym (opłata pobierana od strony) 

Uwaga:  Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operację jest dopisanie odsetek. 
 5,00 zł  

2.4 Za sporządzenie odpisu: 
1)        wyciągu bankowego 
2)        jednego dowodu do wyciągu 

  
5,00 zł 
2,00 zł  

2.5 Za wydanie na wniosek klienta: 
1)        opinii bankowej (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej – zdolność kredytowa) 
2)        zaświadczenia stwierdzającego: 

a) posiadanie rachunku bieżącego/konta osobistego 
 
b) posiadanie: rachunku bieżącego/konta osobistego z określeniem wielkości obrotów, lokat terminowych 

Uwaga: Opłatę pobiera się jednorazowo niezależnie od liczby rachunków Klienta 

  
123,00 zł  

(100,00zł + 23% VAT) 
24,60 zł 

(20,00 zł + 23% VAT) 
36,90 zł 

(30,00 zł + 23% VAT) 
2.6 Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym bez opłat 
2.7 Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych. 

Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika  
 0,5 %, min 10,00zł 

kwoty zajętej 
2..7.1 Realizacja przelewu dotyczącego zajęcia w formie elektronicznej 4,00zł 

2.8 Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do spłaty zadłużenia – 
w przypadkach określonych w umowie rachunku bieżącego lub rachunku ROR (za każde upomnienie/wezwanie). 

 6,20 zł  
 

2.9 Sporządzenie 1 wyciągu w miesiącu bez opłat 
2.10 Sporządzenie, na wniosek klienta, dodatkowego wyciągu 5,00 zł 
2.11 Opłata za wykonanie telefonu do Klienta w związku z błędnie złożonym przelewem bez opłat 
2.12 Za zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie dowodu tożsamości 24,60 zł 

(20,00 zł + 23% VAT) 
2.13 Za realizację przelewu „Sorbnet” (do kwoty 1 000 000,00 zł przelew realizowany na życzenie klienta, powyżej 

kwoty 1 000 000,00 wszystkie przelewy realizowane są jako Sorbnet) 
Opłata podstawowa 

+30,00 zł 

2.14 Opłata za wysłanie wyciągu Pocztą Polską 4,20 zł 

2.15 Opłata za informację zbiorczą udostępnianą posiadaczowi rachunku bankowego, będącemu osobą fizyczną oraz 
osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku 

15,00 zł 

2.16 
 

Opłata od komorników za udzielenie informacji  (udostępnienie wyciągu) 
 

4,00zł+VAT(4,92zł) od strony 
maksymalnie, 

36,00zł+VAT(44,28zł) 

 
 

 ROZDZIAŁ 3. POZOSTAŁE OPŁATY 
Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka podstawowa 
3.1 Wpłaty gotówkowe za: telefon, energię elektryczną, gaz , KRUS  2,30 zł 

3.2 Wpłaty gotówkowe ZUS 3,00 zł 

3.3 Pozostałe wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach 
1) do 1000,00 zł 
2) powyżej 1000,00 zł 

 
2,30 zł 

0,5% od kwoty 

3.4 Za wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz Banku 50,00 zł 
3.5 Za zmianę krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały. nie pobiera się 
3.6 Za potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza rachunku i ustanowionych pełnomocników, pozostających w aktach 

Banku. 
nie pobiera się 

3.7 Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych: 
1)        do 3 miesięcy 
2)        powyżej 3 miesięcy 

 
5,00 zł 

10,00 zł 
3.8 Za wydanie potwierdzonej kopii dokumentu będącego w posiadaniu Banku  

Powiadomienie faksem/e-mailem o uregulowaniu zobowiązania 
2 zł/szt. 
2 zł/szt. 

3.9 Wpłaty dokonywane przez poborców skarbowych  na rachunki w innych bankach  
1) do kwoty =<1000,00zł 
2) Powyżej kwoty 1000,00 zł 

 
2,30 zł 

0,5% (max.50,00 zł) 
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*  Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
**   Dostępny w ofercie Banku do 31.12.2018r. 
***  Dostępny w ofercie Banku do 31.10.2019r. 
**** Opłaty za realizacje dyspozycji przelewu rachunku VAT na  inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokość oplat jest analogiczna jak dla  
        rachunku rozliczeniowego dla którego prowadzony jest rachunek VAT. 

 
 
 
PRODUKTY  WYCOFANE Z OFERTY BANKU 

ROZDZIAŁ 7. OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH – WYDAWANIE I OBSŁUGA KART VISA ELECTRON BUSINESS  
L.p. Rodzaj czynności/usługi Stawka podstawowa 

7.1 Wydanie karty bez opłat 
7.2 Korzystanie z karty /miesięcznie/ 0zł przy rozliczeniu operacji 

bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną kwotę 

min. 500zł, w przeciwnym 

wypadku  5,00zł 
7.3 Zmiana kodu PIN w Bankomatach: 

- banków grupy SGB 
- innych banków 

 
4,50 zł 
7,00 zł 

7.4 Ekspresowe wydanie (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych): 
- nowej karty  
- nowego numeru PIN 
- duplikatu karty 

 
70,00 zł 
35,00 zł 
35,00 zł 

7.5 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 40,00 zł 
7.6 Zmiana numeru PIN na wniosek klienta 6,00 zł 

7.7 Zastrzeżenie karty: 
1) w przypadku utraty lub kradzieży 
2) z innych powodów 

  
bez opłat 
bez opłat 

7.8 Wydanie duplikatu karty 20,00 zł 
7.9 Miesięczne zestawienie transakcji przesyłane do klienta 3,00 zł 
7.10 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 

7.11 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 5,00 zł 

7.12 Opłata za pakiet ubezpieczeniowy dla transakcji kartowych oraz za podróżny pakiet 
ubezpieczeniowy: 
- pakiet Bezpieczna Karta 
- pakiet Bezpieczny Podróżnik 
- pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik 

 Wariant Classic   Wariant 
Gold 

 
1,45 zł                2,55 zł  
1,05 zł                2,95 zł 
2,05 zł                4,75 zł 

7.13 Wznowienie karty po upływie terminu ważności bez opłat 
7.14 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
7.15 Transakcje gotówkowe: 

1)         w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 
2)         w kasach banków SGB  (przy użyciu terminala POS)* 
3)         w bankomatach innych banków,niż wskazane w pkt 1 
4)         w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)* 
5)         w bankomatach  za granicą 

  
 bez opłat 

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

7.16 Wypłata gotówki w ramach usługi 17cash back 0,60 zł 

7.17 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
- banków grupy SGB 
- innych banków 

 
bez opłat 
1,00 zł 

7.18 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro 3% od wartości transakcji 

 
ROZDZIAŁ 3. OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH – WYDAWANIE I OBSŁUGA KART VISA ELECTRON 
L.p. Rodzaj czynności/usługi Stawka podstawowa 
3.1 Wydanie karty bez opłat 
3.2 Korzystanie z karty /miesięcznie/ 0zł przy rozliczeniu operacji 

bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną kwotę min. 

300zł, w  przeciwnym wypadku  5,00zł 

3.3 Zmiana kodu PIN w Bankomatach: 
- banków grupy SGB 
- innych banków 

 
4,50 zł 
7,00 zł 

3.4 Ekspresowe wydanie (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych): 
- nowej karty 
- nowego numeru PIN  
- duplikatu karty 

 
 

70,00 zł 
35,00 zł 
35,00 zł 

3.5 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 20,00 zł 
3.6 Zastrzeżenie karty: 

1) w przypadku utraty lub kradzieży 
  

bez opłat 
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2) z innych powodów bez opłat 
3.7 Wydanie duplikatu karty 20,00 zł 
3.8 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

- banków grupy SGB 
- innych banków  

 
bez opłat 
1,00 zł 

3.9 Miesięczne zestawienie transakcji przesyłane do klienta 2,00 zł 
3.10 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,00 zł 

3.11 Zmiana numeru PIN na wniosek klienta 6,00 zł 

3.12 Opłata za pakiet ubezpieczeniowy dla transakcji kartowych oraz za podróżny pakiet 
ubezpieczeniowy: 
- pakiet Bezpieczna Karta 
- pakiet Bezpieczny Podróżnik 
- pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik 

 Wariant Classic    Wariant Gold 
   
      1,45 zł                2,55 zł 
      1,05 zł                2,95 zł 
      2,05 zł                4,75 zł 

3.13 Wznowienie karty po upływie terminu ważności bez opłat 
3.14 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
3.15 Transakcje gotówkowe: 

1)         w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 
2)         w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)* 
3)         w bankomatach innych banków, niż wskazane w pkt 1 
4)         w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)* 
5)         w bankomatach za granicą 

  
bez opłat 
1,50 zł 
1,30 zł 

3% min. 4,50 zł 
3% min. 4,50 zł 

3.16 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 0,60 zł 
3.17 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 5,00 zł 

3.18 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro 3% od kwoty transakcji 

 
ROZDZIAŁ 4. OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH – WYDAWANIE I OBSŁUGA KART VISA ELECTRON DLA MŁODZIEŻY 
L.p. Rodzaj czynności/usługi Stawka podstawowa 

4.1 Wydanie karty Posiadaczowi/Współposiadaczowi bez opłat 
4.2 Korzystanie z karty /miesięcznie/  0zł przy rozliczeniu operacji 

bezgotówkowych w miesiącu 
kalendarzowym na łączną kwotę min. 

300zł, w przeciwnym wypadku  
5,00zł 

4.3 Zmiana kodu PIN w Bankomatach: 
- banków grupy SGB 
- innych banków 

 
4,50 zł 
7,00 zł 

4.4 Ekspresowe wydanie (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych): 
- nowej karty 
- nowego numeru PIN 
- duplikatu karty 

 
70,00 zł 
35,00 zł 
35,00 zł 

4.5 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 20,00 zł 
4.6 Zastrzeżenie karty: 

1)        w przypadku utraty lub kradzieży 
2)        z innych powodów 

  
bez opłat 
bez opłat 

4.7 Wydanie duplikatu karty 20,00 zł 
4.8 Miesięczne zestawienie transakcji przesyłane do klienta 2,00 zł 
4.9 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,00 zł 

4.10 Wznowienie karty po upływie terminu ważności bez opłat 
4.11 Opłata za pakiet ubezpieczeniowy dla transakcji kartowych oraz za podróżny pakiet ubezpieczeniowy: 

- pakiet Bezpieczna Karta 
- pakiet Bezpieczny Podróżnik 
- pakiet Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik 

Wariant Classic  Wariant Gold             
  1,45 zł                2,55 zł 
  1,05 zł                2,95 zł 
  2,05 zł                4,75 zł 

4.12 Zmiana numeru PIN na wniosek klienta 6,00 zł 

4.13 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 

4.14 Transakcje gotówkowe: 
1)         w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 
2)         w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)* 
3)        w bankomatach innych banków, niż wskazane w pkt 1 
4)        w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)* 
5)        w bankomatach za granicą 

  
bez opłat 
1,50 zł 
1,30 zł 

3% min. 4,50 zł 
3% min. 4,50 zł 

4.15 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

- banków grupy SGB 

- innych banków 

 

bez opłat 

1,00 zł 

4.16 Wypłata gotówki w ramach usługi  cash back 0,60 zł 
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4.17 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 5,00 zł 

4.18 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro 3% od kwoty transakcji 

 

 
 


