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DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe
świadczone w walucie krajowej w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie", zwaną dalej taryfą.
2. Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają:
1) Bank - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie (GBS Bank w Strzelinie)
2) Oddział – Jednostka Organizacyjna Banku,
3) Bank Zrzeszający – SGB-Bank SA w Poznaniu,
4) Zarząd Banku – Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie
5) SGB – Spółdzielcza Grupa Bankowa; zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank SA w Poznaniu oraz banki spółdzielcze , które zawarły z nim umowy zrzeszenia.
6) BPS – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
7) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,
8) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z GBS Bankiem w Strzelinielub GBS Banku w Strzelinie z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń
elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW) i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy,
9) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego GBS Bank w Strzelinie uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token,
hasło SMS.
3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
5. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
7. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
8. 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.
9. 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 taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a GBS Bankiem w Strzelinie
10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 9 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:
1) do 10 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków,
2) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat,
z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez GBS Bank w Strzelinie, a w przypadku klientów indywidualnych również w miesiącu zakończenia.
11. Opłaty roczne pobrane z góry od klientów indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
13. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie GBS Banku w Strzelinie.

14. Nie pobiera sie prowizji od:
a) wpłat związanych ze spłatą zobowiązań wobec Banku ( w tym kredytów i odsetek od kredytów ) oraz odsetek przeterminowanych i odsetek karnych,
b) wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego,
c) wpłat na cele związane ze zdarzeniami klęsk żywiołowych i wypadkami losowymi,
d) za udzielenie pisemnej informacji o rachunku na żądanie osób, o których mowa w art. 105 Prawa bankowego,
e) przelewów wewnętrznych, których właścicielem lub współwłaścicielem jest jeden klient, dla operacji przekazujących środki:
- z ROR na: RO lub lokatę
- z RO na: lokatę
- z lokat na: ROR lub RO,
- z ROR na: ROR.
f) produktów ubezpieczeniowych sprzedawanych przez Bank rozliczanych przez konta techniczne Banku.
15. Bank stosuje stawki ustalone w wyznaczonych w taryfie granicach minimalnych i maksymalnych kierując się:
a) uwarunkowaniami ekonomicznymi,
b) konkurencyjnością innych banków na terenie działań w świadczeniu usług bankowych danego rodzaju,
c) rentownością świadczonych usłu,
d) skalą ryzyka przy zaangażowaniu środków finansowych
16. Bank podaje do publicznej wiadomości informacje o wysokości prowizjii i opłat bankowych poprzez wywieszenie ich w swoich placówkach w miejscach ogólnie dostępnych oraz na stronie internetowej banku.
§2
Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych należy rozumieć:
1) kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”;
2) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;
3) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden
z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);
4) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę;
5) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u
dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro;
6) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
7) powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;
8) prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych,
łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;
9) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku
płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej;
10) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego
państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;
11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa
członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taka wypłatę lub w placówce dostawcy;
12) wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;
13) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego
płatnika;
14) obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit
kredytowy;

15) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach
świadczonych konsumentowi;
16) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
17) wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;
18) usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub
złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
19) usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji
dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
20)

zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb
pobierania
opłaty

Rachunek
Junior (do 18
lat)

Rachunek
Student (do 30
lat)

Rachunek
Standard

Pakiet
E-Diament

0,00 zł

0,00 zł

10,00 zł

1,00 zł**

Pakiet
Pakiet Konto
Pakiet Prestiż
Dynamiczny
TAK!

Rachunek
Radosna
Jesień

Pozostałe
rachunki
(PKZP, SKO)

Podstawowy rachunek
płatniczy

2,00 zł

6,00 zł

bez opłat

1.
Prowadzenie rachunku płatniczego*
2. Wpłata gotówki
1) dokonywana na rachunek w placówce GBS Banku w Strzelinie
2)
dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych GBS Banku w Strzelinie
3. Wypłata gotówkowki z rachunku dokonywana w placówce GBS Banku w
Strzelinie
4.
Polecenie przelewu wewnętrznego
5. Polecenie przelewu środków z ROR na RB tego samego właściciela 2:
1) złożone w formie papierowej
6. Polecenie przelewu:
a) złożone w formie papierowej:

miesięcznie

12,00 zł ***

25,00 zł ****

0,00 zł *****

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdy
przelew

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

0,50 zł

1,00 zł

2,00 zł

3,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,50 zł

0,00 zł

bez opłat

2,00 zł

3,00 zł

4,00 zł

7,00 zł

3,50 zł ¹

0,00 zł

7,00 zł

3,00 zł

1,00 zł

pięć dyspozycji w
miesiącu kalendarzowym
bez opłat, każda kolejna
5,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

bez opłat

za każdy
przelew
za każdy
przelew

- na rachunki prowadzone w GBS Banku w Strzelinie

- na rachunki prowadzone w innych bankach

- na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie SORBNET
- na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie EXPRESS
ELIXIR
b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
- na rachunki prowadzone w GBS Banku w Strzelinie

- na rachunki prowadzone w innych bankach

0,50 zł

0,50 zł

1,20 zł

0,50 zł

0,50 zł 1

0,00 zł

0,50 zł

0,70 zł

0,70 zł

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

- na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie EXPRESS
ELIXIR

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

x
x

0,50 zł
0,50 zł

0,50 zł
1,00 zł

0,00 zł
0,50 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,50 zł

0,50 zł
0,50 zł

0,50 zł
0,50 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

x

0,50 zł

1,00 zł

2,50 zł

0,50 zł ¹

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

bez opłat

x

2,00 zł

2,50 zł

3,20 zł

0,80 zł ¹

0,00 zł

2,50 zł

1,50 zł

2,00 zl

pięć dyspozycji w
miesiącu kalendarzowym
bez opłat, każda kolejna
1,00 zł

c) złożonych jako realizacja zlecenia na żądanie w Oddziale Samoobsługowym:
- na rachunki prowadzone w GBS Banku w Strzelinie
- na rachunki prowadzone w innych bankach
7. Zlecenie stałe
1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w GBS Banku w Strzelinie

b) na rachunki prowadzone w innych bankach

2)

realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

za każdy
przelew

a) na rachunki prowadzone w GBS Banku w Strzelinie

x

b) na rachunki prowadzone w innych bankach

3) złożenie zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej

x

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

1,00 zł

0,00 zł

0,50 zł

0,00 zł

0,00 zł 1

0,00 zł

0,00 zł

bez opłat

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

bez opłat

0,50 zł

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

za każdą
dyspozycję

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

x

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

x

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

4) odwołanie zlecenia stałego:
a) złożone w formie papierowej

x

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

bez opłat

x

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

x
x

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

x
x

bez opłat
bez opłat

za każdą
dyspozycję

x

opł.banków
pośredn.

opł.banków
pośredn.

opł.banków
pośredn.

opł.banków
pośredn.

opł.banków
pośredn.

opł.banków
pośredn.

opł.banków
pośredn.

opł.banków
pośredn.

opł.banków pośredn.

za każdą
dyspozycję

x

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

bez opłat

5,00 zł
bez opłat
bez opłat po
ukończ.18 lat

5,00 zł
bez opłat
bez opłat po
ukończ.30 lat

5,00 zł
bez opłat

5,00 zł
bez opłat

5,00 zł
bez opłat

5,00 zł
bez opłat

5,00 zł
bez opłat

5,00 zł
bez opłat

5,00 zł
bez opłat

5,00 zł
bez opłat

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

x

x

x

bez opłat

bez opłat

10,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

bez opłat

25,00 zł

25,00 zł

x

bez opłat

10,00 zł

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
8. Polecenie zapłaty:
1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika

za każdą
dyspozycję

9. Wykonanie dyspozycji płatności zagranicznych

10. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
11. Wysłanie wyciągu bankowego:
w formie papierowej:
a) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu
b) jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu
12. Zmiana Pakietu
13. Zmiana lub aktualizacja karty wzorów podpisów
14. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny (na wniosek klienta)

za każdą
zmianę
za każdą
zmianę
za każdą
dyspozycję

x

x

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

a) przyjęcie lub zmiana "hasła"

za każdą
dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

b) udzielenie informacji

miesięcznie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł4

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w
sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

za każdą
dyspozycję

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

bez opłat

od każdego
spadkobiercy

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

bez opłat

15. Udzielenie telefonicznej informacji o stanie rachunku "na hasło":

16.

za każdy
wyciąg

17. Realizacja dyspozycji spadkobierców

* Bank zawiesza naliczanie opłat gdy rachunek nie wykazuje obrotów przez nieprzerwany okres 3 m-cy poza okresowym dopisywaniem odsetek a posiadacz rachunku nie zapewnił środków do pobierania opłaty za prowadzenie rachunku
** Jeśli klient wykona w ciągu miesiąca, bezpośrednio poprzedzającego miesiąc pobierania prowizji, transakcje bezgotówkowe kartą płatniczą na kwotę min. 30,00 zł, które zostaną rozliczone w tym samym miesiącu. W innym przypadku prowizja za prowadzenie rachunku wynosi
6,00 zł.
*** Przy minimalnym miesięcznym wpływie na rachunek w kwocie 1700 zł , w innym przypadku prowizja za prowadzenie rachunku wynosi 15,00 zł
**** Przy minimalnym miesięcznym wpływie na rachunek w kwocie 5000 zł , w innym przypadku prowizja za prowadzenie rachunku wynosi 30,00 zł
***** 0 zł pod warunkiem wpływu min. 1000 zł na konto w miesiącu, w przeciwnym wypadku 5 zł
¹ W Pakiecie Dynamiczny 5 przelewów w miesiącu bez opłaty
2

Przez słowo "właściciel" należy rozumieć właściciela rachunku oraz współwłaściciela rachunku wspólnego

Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych:
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku
2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

-

bez opłat

-

bez opłat

-

bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego

za każdą wypłatę

jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna 10,00 zł *

4. Realizacja przelewów:

za każdy przelew
jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez
opłat, każdy kolejny 10,00 zł *
jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez
opłat, każdy kolejny 10,00 zł *

a) na rachunki prowadzone w GBS Banku w Strzelinie
b) na rachunki prowadzone w innych bankach

jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez
opłat, każdy kolejny 30,00 zł *

c) realizowanych w systemie SORBNET
5. Sporządzenie wyciągu bankowego
6. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym
7.

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

8. Realizacja dyspozycji spadkobierców

-

bez opłat

za każdą dyspozycję

25,00 zł

za każdą dyspozycję

30,00 zł

od każdego spadkobiercy

30,00 zł

* GBS Bank w Strzelinie nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też w formie bezgotówkowej.

Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej
2. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej

bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek
4. Wypłaty gotówkowe z rachunku

bez opłat

bez opłat
bez opłat

5. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
6. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na
wypadek śmierci
7. Przelew środków pochodzących z wypłaty z rachunku lokaty na rachunek w innym banku (za wyjątkiem przelewu z ROR,
RB,RO)
8. Realizacja dyspozycji spadkobierców

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

bez opłat
30,00 zł

za każdy przelew

5,00 zł

od każdego spadkobiercy

30,00 zł

Tryb pobierania opłaty

Junior, Student, Standard, E-Diament,
Dynamiczny, Prestiż, Radosna Jesień,Konto
TAK!, Pozostałe rachunki

Podstawowy
rachunek
płatniczy

Rozdział 4. Elektroniczne kanały dostępu
Stawka obowiązująca
Wyszczególnienie czynności

1. Usługa bankowości elektronicznej
2. Opłata za przekazywanie haseł SMS

miesięcznie

0,00 zł

bez opłat

za każdy sms

0,12 zł

0,12 zł *
bez opłat

3. Powiadamianie SMS:
1) uruchomienie usługi
2) wysłanie wiadomości sms z informacją
3) zmiana numeru telefonu komórkowego do usługi
* 5 pierwszych haseł SMS bez opłat

-

bez opłat

za każdy sms

0,35 zł

0,35 zł

za każdą zmianę

5,00 zł

5,00 zł

Rozdział 5. Instrumenty płatnicze
Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym podstawowego rachunku płatniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową)
Podstawowy
rachunek
płatniczy

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Tryb pobierania opłaty

1.

Mastercard4

Mastercard
"młodzieżowa"**

Visa5

Visa
"młodzieżowa"**

Mastercard/VISA
do Konta TAK!

Obsługa karty debetowej
Rachunek Junior
Rachunek Student
Rachunek Standard

35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł

bez opłat
20,00 zł
x

35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł

25,00 zł
25,00 zł
x

x
x
x

0,00 zł
x
x
x

Pakiet E-Diament

35,00 zł

x

35,00 zł

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pakiet "Konto za złotówkę"

x

x

x

x

0,00 zł w przypadku
dokonania co
najmniej 5
transakcji
bezgotówkowych
kartą w miesiącu
kalendarzowym, w
przeciwnym
wypadku - 7,00 zł

35,00 zł
35,00 zł

x
x

35,00 zł
35,00 zł

x
x

x
x

x
x

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

x

x

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

x

x

za każdą kartę

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

za każdą kartę

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

25,00 zł

0,00 zl

0,00 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
bez opłat

1,00 zł

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

rocznie (pierwszy rok
użytkowania pierwszej
karty za darmo)
Pakiet Konto TAK!

Rachunek Radosna Jesień
Pozostałe rachunki (PKZP, SKO)
Pakiet Dynamiczny ¹
2.

Pakiet Prestiż ²
Wydanie karty płatniczej

3.

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia

4.
1)
2)
3)

Wypłata gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)***
w bankomatach w kraju 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 (poza terytorium państw członkowskich 3)
5.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
(na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

Mastercard

miesięcznie

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej
kwoty
naliczana od wypłacanej
kwoty

3,00 zł

3,00 zł

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

2% min. 4,50 zł

2% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

bez opłat

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

nie dotyczy

3,00 zł

3,00 zł

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

6.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

7.
8.
1)
2)
9.

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
11.
Prowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego Pre-paid w bankomacie SGB
12. Transakcja bezgotówkowa:
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych ( na
terytorium innego państwa człnkowskiego EOG);
13.
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

0,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

6,00 zł

0,00 zł

5,00 zł
8,00 zł

5,00 zł
8,00 zł

3,50 zł
7,00 zł

3,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

bez opłat

miesięcznie

bez opłat
2,50 zł
5,00 zł

bez opłat
2,50 zł
5,00 zł

bez opłat
2,50 zł
5,00 zł

bez opłat
2,50 zł
5,00 zł

1,00 zł
2,00 zł
5,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
nie dotyczy

-

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

bez opłat

bez opłat

3%

3%

karta VISA - 3%,
karta Mastercard bez opłat

bez opłat

za każdy numer PIN
za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

Karta przedpłacona zbliżeniowa
KARTA Z OKRESEM WAŻNOŚCI NA 4 LATA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

karta z funkcją zbliżeniową:
Mastercard

1.

2.
3.
4.
5.
6.
1)
2)
7.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
8.
9.

Opłata roczna za obsługę karty

rocznie, z góry za każdy
rok ważności karty

Zasilenie rachunku karty
Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty
Zastrzeżenie karty
Wydanie nowego numeru PIN
za każdy numer PIN
za każdą zmianę
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Wypłata gotówki obowiązuje:
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
rozliczenia operacji
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)***
w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)***
w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG 3)
naliczana od wypłacanej
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 3)
kwoty
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
Transakcje bezgotówkowe
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych ( na
terytorium innego państwa członkowskiego EOG);

25,00 zł
bez opłat
30,00 zł
bez opłat
6,00 zł
4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
5,00 zł
1,30 zł
3% min. 10,00 zł
1,30 zł
3% min. 4,50 zł
bez opłat

bez prowizji

Karty kredytowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wydanie karty płatniczej:
1) głównej
2) dołączonej
Użykowanie karty kredytowej (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej
2.
karty)
1) głównej
2) dołączonej
3. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej
4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
5. Wznowienie karty
6. Zastrzeżenie karty
7. Wypłata gotówki obowiązuje do 14 grudnia 2019:
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 w kraju 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
Wypłata gotówki obowiązuje od 15 grudnia 2019:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) ***
w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) ***
w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG3)
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG3)
8. Zmiana PIN w bankomatach
9. Wydanie nowego numeru PIN
10. Zmiana limitu kredytowego
11. Minimalna kwota do zapłaty

12.

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

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

Tryb pobierania opłaty

karty z funkcją zbliżeniową:
Mastercard

Visa

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

55,00 zł
55,00 zł
55,00 zł
25,00 zł
bez opłat
bez opłat

55,00 zł
55,00 zł
55,00 zł
25,00 zł
bez opłat
bez opłat

3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł

3% min. 6,00 zł
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

3% min. 6,00 zł
3% min. 7,00 zł

3% min. 6,00 zł
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
4,50 zł
6,00 zł
bez opłat

3% min. 6,00 zł
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
4,50 zł
6,00 zł
bez opłat

5% min. 50,00 zł

5% min. 50,00 zł

za każde
upomnienie/wezwanie

bez opłat

bez opłat

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

nie dotyczy

3%

za każdą kartę
rocznie, z góry za każdy
rok ważności karty
(pierwszej i
wznowionych)
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
-

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

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

za każdą zmianę
za każdy numer PIN
naliczana zgodnie z
regulaminem
funkcjonowania kart
kredytowych i umową

Karty walutowe

Lp

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Karty z funkcją zblizeniową
Mastercard do rachunków
oszczędnościowych w
Tryb pobierania opłaty
EUR/GBP/USD
stawki w walucie rachunku

1.
2.
1)
2)
3)
4)

Obsługa karty debetowej
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1)
w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1

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

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)10)

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 3)
3. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
(na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

4.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

5.
6.
1)
2)
7.
1)
2)
8.
1)

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

naliczana od wypłacanej
kwoty
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej
kwoty
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

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

1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

0.5 EUR, 0,5 USD, 0,5 GBP
1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP *
1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

za każde sprawdzenie

0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP
1 EUR, 1 USD, 1 GBP

miesięcznie

w formie papierowej za pośrednictwem poczty

2) w formie elektronicznej
9. Transakcje bezgotówkowe
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych ( na
terytorium innego państwa człnkowskiego EOG);

1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP

0,50 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP *
bez opłat

-

bez prowizji

Instrument płatniczy BLIK

Lp

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.
2.
3.
1)
2)
3)

Aktywacja BLIK
Obsługa BLIK
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych10)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w bankomatach za granicą

4.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

5.

Krajowa transakcja płatnicza

6.

Zmiana limitu transakcyjnego

Tryb pobierania opłaty

Płatności mobilne BLIK

jednorazowo
miesięcznie

0,00 zł
0,00 zł

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

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy
0,00 zł

bez opłat
bez opłat

¹ W Pakiecie Dynamiczny opłata za użytkowanie karty wynosi 0,00 zł przy dokonaniu kartą transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500,00 zł, które zostaną rozliczone w tym samym miesiącu. W innym przypadku opłata wynosi 3,00 zł.
² W Pakiecie Prestiż opłata za użytkowanie karty wynosi 0,00 zł przy dokonaniu kartą transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 700,00 zł, które zostaną rozliczone w tym samym miesiącu. W innym przypadku opłata wynosi 3,00 zł.
3
4
5

Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Mastercard Debit, Mastercard Debit PayPass, Mastercard zbliżeniowa
Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Visa payWave Electron

** Karty młodzieżowe dostępne są wyłącznie w Pakiecie Junior i Student
*** Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

Rozdział 6. Kredyty i pożyczki
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Prowizja od udzielonego kredytu:
1) Kredyt gotówkowy
a) do 1 roku
b) od 1 roku do 3 lat
c) od 3 lat do 5 lat
d) od 5 lat do 7 lat
2) Kredyt EKO!
a) dla klientów posiadajacych "konto TAK!" lub ubezpieczenie kredytu
b) dla klientów nie spełniających warunków opisanych w podpunkcie a)
3) "Długoterminowy kredyt gotówkowy"
a) dla klientów posiadających ROR lub RB ze stałymi wpływami w GBS Banku w Strzelinie
b) dla klientów nie spełniających warunków opisanych w podpunkcie a)
4) Kredyt sezonowy
5) Promocyjny Kredyt Gotówkowy
6) Kredyt w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ROR) - Standard, Student, Radosna Jesień
7) Kredyt w rachunku płatniczym ( kredyt odnawialny w ROR) - E-Diament, Dynamiczny, Konto za złotówkę, Konto TAK!
8) Kredyt w rachunku płatniczym ( kredyt odnawialny w ROR) - Prestiż
9) Kredyt gotówkowy zabezpieczony blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną
10) Kredyt mieszkaniowy bez prowizji
11) Kredyt mieszkaniowy - oferta promocyjna
a) dla klientów posiadających ROR lub RB ze stałymi wpływami w GBS Banku w Strzelinie
b) dla klientów nie spełniających warunków opisanych w podpunkcie a)
12) Kredyt mieszkaniowy na pozostałe cele bez prowizji
13) Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie
14) Pożyczka hipoteczna
15) Kredyt konsolidacyjny
2. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta
3. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki:
a) do 1 miesiąca
b) powyżej 1 miesiąca
4. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej
5. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty (sporządzenie aneksu zmieniającego warunki)
6. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki
7.
Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia
8. Za wysłanie monitu (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach nie spełnienia dodatkowych warunków kredytowania
wynikających z umowy kredytu/pożyczki i umów prawnych zabezpieczeń*
*nie dotyczy kredytów konsumenckich udzielanych od 11.03.2016r. od których pobierane są odsetki maksymalne za opóźnienie w spłacie
9. Za wysłanie wezwania do zapłaty/upomnienia (nie więcej niż jedno w ciągu miesiąca) - w przypadkach określonych w umowie
kredytu/pożyczki, wysłane do każdego dłużnika*
*nie
dotyczy kredytów konsumenckich udzielanych od 11.03.2016r. od których pobierane są odsetki maksymalne za opóźnienie w spłacie
10. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości
11. Wezwanie do dostarczenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie kredytu/pożyczki

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

4,50% nie mniej niż 60,00 zł
5,00 % nie mniej niż 60,00 zł
5,50 % nie mniej niż 60,00 zł
6,00 % nie mniej niż 60,00 zł
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo
przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

bez prowizji
1,00%
4,50%
5,50%
4,50%
4,00%

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

2,00% nie mniej niż 50,00 zł
1,50% nie mniej niż 50,00 zł
1,00% nie mniej niż 50,00 zł
2,00%
0,00%

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

za każdy harmonogram
naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo

naliczana jednorazowo od każdej umowy
naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty,
płatna jednorazowo

0,00%
1,00%
0,00%
2,00%
4,00%
5,00% nie mniej niż 100,00 zł
10,00 zł+obowiązująca stawka VAT=12,30 zł

2,00%
5,00%
300,00 zł
0,20% nie mniej niż 200,00 zł

za każdy duplikat

50,00 zł +obowiązująca stawka VAT= 61,50 zł

za każdy duplikat

25,00 zł

za każdy monit

100,00 zł

za każde wezwanie

10,00 zł

za każdy wniosek
za każde wezwanie

50,00 zł
50,00 zł

12. Za weryfikację polis i SWU wydanych przez zakład ubezpieczeń niewspółpracujących z GBS Bankiem w Strzelinie

za każdą polisę

20,00 zł

13. Za przygotowanie dokumentów dotyczących restrukturyzacji zadłużenia (ugoda bankowa)

za każdą ugodę

0,20% nie mniej niż 200,00 zł

14. Za wydanie zaświadczenia:

za każde zaświadczenie

a) o braku zadłużenia

30,00 zł+obowiązująca stawka VAT=36,90 zł

b) o wysokości zadłużenia, terminie spłaty i zabazpieczeniu

35,00 zł+obowiązująca stawka VAT=43,05 zł

c) o charakterze opinii o kliencie, w tym o obsłudze kredytu/pożyczki
15. Za wydanie zaświadczenia historii spłaty kredytu i odsetek
16. Za inspekcję bezpośrednią u kredytobiorcy:

100,00 zł+obowiązująca stawka VAT=123,00 zł
za każde zaświadczenie

50,00 zł+obowiązująca stawka VAT=61,50 zł

za każdą inspekcję

a) pierwsza inspekcja przed udzieleniem kredytu, oceną zabezpieczenia (pobierana w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej) *

100,00 zł

b) każda następna inspekcja (realizacje transz kredytów, kontrola zabezpieczeń, przypadki określone w umowie)*

50,00 zł

* dotyczy kredytów mieszkaniowych, konsolidacyjnych, pozyczek hipotecznych powyżej kwoty 80 000,00 zł jeżeli jest wymagana kontrola
17. Za sporządzenie druku PCC za klienta do urzędu skarbowego
18. Za wykonanie przelewu środków z udzielonego kredytu na rachunek w innym banku niż GBS Bank w Strzelinie
- realizowany w systemie SORBNET

20. Za czynności nietypowe, nieuwzględnione w Taryfie (naliczane zgdonie z decyzją Zarządu Banku/Dyrektora Oddziału)

za każdy druk

30,00 zł+obowiązująca stawka VAT=36,90 zł

za każdy przelew

10,00 zł
30,00 zł

nie mniej niż 50,00 zł

Rozdział 7. Ubezpieczenia
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:
1) Ubezpieczenie kart dla klienta - nieuprawnione transakcje powstałe w wyniku kradzieży, utraty lub sfałszowania
karty płatniczej do kwoty 150 EUR, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu do kwoty 5.000 zł, kradzież lub
zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej do kwoty 1.000 zł
2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej - do kwoty 30.000 zł
3) CONCORDIA Travel Assistance - koszty leczenia za granicą do kwoty 20.000 EUR

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

-

karta kredytowa MasterCard Gold*

bez opłat

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia: Ubezpieczenie kart dla klienta, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej oraz CONCORDIA Travel Assistance

4) Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu,
kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej:
a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł) :
- Pakiet Dynamiczny
- Pakiet Prestiż
- pozostałe Pakiety i Rachunki
b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)
5) Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł):
- Pakiet Dynamiczny
- Pakiet Prestiż
- pozostałe Pakiety i Rachunki
b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł)
6) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
a) Wariant Classic:
- Pakiet Dynamiczny
- Pakiet Prestiż
- pozostałe Pakiety i Rachunki
b) Wariant Gold
Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"
2. Ubezpieczenie CONCORDIA MÓJ DOM
1) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
a) w wariancie Standard
b) w warciancie All Risk
2) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku
3) ubezpieczenia mienia od stłuczenia lub pęknięcia szyb lub innych elementów szklanych
4) ubezpieczenia mienia od uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia w następstwie wandalizmu lub graffiti
5) ubezpieczenia mienia od rabunku rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
6)
7)
8)
9)
3.

miesięcznie

karty debetowe

0,75 zł
0,00 zł
1,45 zł
2,55 zł

0,75 zł
0,00 zł
1,05 zł
2,95 zł

1,05 zł
0,00 zł
2,05 zł
4,75 zł
Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo, rocznie,
kwartalnie, miesięcznie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka

ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku stałych elementów, materiałów budowlanych i instalacyjnych składowanych,
wbudowanych lub zamontowanych w ubezpieczonym domu w stadium budowy
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
ubezpieczenie Ochrony Prawnej
ubezpieczenie Assistance w Domu
Ubezpieczenie na życie - ŻYCIE KOMFORT
a) śmierć Ubezpieczonego
b) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy
c) poważne zachorowanie Ubezpieczonego
dodatkowo:
a) śmierć dziecka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
b) śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
c) utrata pracy
d) śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie
e) śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy rolniczej

4. Ubezpieczenia ASSISTANCE:
1)

Dom Assistance - dla kredytobiorcy kredytu mieszkaniowego z zastrzeżeniem, że przedmiot kredytowania jest
gotowy do zamieszkania

2) Pomoc medyczna na terenie RP
3)
PAKIET I: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP, Koszty
leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej (bez rozszerzenia o sporty amatorskie o podwyższonym
ryzyku) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
4) PAKIET II: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP dla
posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
Ubezpieczenie Assistance dla posiadaczy rachunku bankowego w ramach promocji "Wygodne konto dla Klientów ZUS"* - dostępne w ofercie Banku do
5.
31 października 2019

miesięcznie/rocznie

bez opłat na okres 2 lat
bez opłat

miesięcznie/rocznie

miesięczna 0,97 zł/roczna 11,11 zł

miesięcznie/rocznie

miesięczna 0,77 zł/roczna 8,71 zł

miesięcznie

0,60 zł/ bez opłat*

1) "POMOC PODCZAS PODRÓŻY SAMOCHODEM"
2) "POMOC W DOMU"
3) "POMOC MEDYCZNA PODCZAS PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ"
4) "POMOC MEDYCZNA NA TERENIE RP"
5) "UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO"
6) "INFOLINIA PODRÓŻNA"
7) "INFOLINIA MEDYCZNA"
6. Ubezpieczenie CONCORDIA TURYSTA
1) ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży
2)
3)
4)
7.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
ubezpieczenie bagażu podróżnego
Ubezpieczenie na życie - ŻYCIE PLUS KLIENTA BANKU
Śmierć Ubezpieczonego
Śmierć Ubezpieczonego w NNW (Klauzula 1)
Śmierć Ubezpieczonego w NNW w ruchu komunikacyjnym (Klauzula 2)
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu (Klauzula 5)
Śmierć dziecka Ubezpieczonego (Klauzula 6)
Śmierć dziecka Ubezpieczonego w NNW (Klauzula 7)
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego (Klauzula 8)
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w NNW (Klauzula 9)
Śmierć rodzica lub teścia Ubezpieczonego (Klauzula 10)
Renta dla każdego z osieroconych dzieci Ubezpieczonego w następstwie śmierci Ubezpieczonego (Klauzula 11)
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w NNW (Klauzula 12)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW (wariant standardowy szpital, OIOM) (Klauzula 19)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby (wariant standardowy - szpital, OIOM) (Klauzula 20)
14) Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (wariant pełny) (Klauzula 24)
15) Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego (Klauzula 25)
16) Poważne zachorowanie współmałżonka Ubezpieczonego (wariant pełny) (Klauzula 26)

jednorazowo

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez
Ubezpieczyciela

jednorazowo, rocznie,
kwartalnie, miesięcznie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez
Ubezpieczyciela

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez
Ubezpieczyciela

17) Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu (Klauzula 33)
18) Urodzenie się martwego dziecka Ubezpieczonemu (Klauzula 34)
Ubezpieczenie - CONCORDIA AUTO
8.
1) Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) Auto Casco,
3)
4)
5)
6)

Auto Assistance,
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów,
Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe na terytorium państw będących członkami Systemu Zielonej Karty,
Ochrona Prawna.

* Obowiązuje przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona rozpoczyna się zgodnie z zasadami określonymi w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunku bankowego w ramach promocji "Wygodne konto
dla Klientów ZUS"

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych
Rachunki rozliczeniowe
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego:
1) otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego
2) prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego**
2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: *****
1) dokonywane w placówce GBS Banku w Strzelinie
2) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych GBS Banku w Strzelinie
3. Wypłaty gotówkowe z rachunku: *****
1)
2)
4.
1)
5.

dokonywane w placówce GBS Banku w Strzelinie
dokonywane w urządzeniach samoobsługowych GBS Banku w Strzelinie
Polecenie przelewu środków z RB na ROR tego samego właściciela1:
złożone w formie papierowej
Realizacja przelewów:
a) złożonych w formie papierowej:
- na rachunki prowadzone w GBS Banku w Strzelinie
- na rachunki prowadzone w innych bankach
- na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowanych w systemie
SORBNET
- na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie EXPRESS
ELIXIR
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

Tryb pobierania
opłaty

jednorazowo
miesięcznie, za
każdy rachunek
naliczana od
wpłacanej kwoty
naliczana od
wypłacanej kwoty
za każdy przelew

6.
1)

2)

3)

Pakiet
Stowarzyszenia,
Fundacje,
Fundusze*

Pakiet Agro

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

30,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

2,00 zł

12,00 zł ***

0,2% min. 3,50 zł
0,1% min. 3,00 zł

0,2% min. 3,50 zł
0,1% min. 3,00 zł

0,1% min. 2,00 zł
0,1% min. 1,50 zł

0,1% min. 2,00 zł
0,1% min. 1,50 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

0,3% min. 5,00 zł
0,15% min. 5,00 zł

0,3% min. 5,00 zł
0,15% min. 5,00 zł

0,3% min. 4,00 zł
0,3% min. 4,00 zł
0,15% min. 4,00 zł 0,15% min. 4,00 zł

bez opłat
bez opłat

0,1% min. 2,50 zł
0,1% min. 2,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

3,00 zł

5,00 zł
8,00 zł

5,00 zł
10,00 zł

3,00 zł
6,00 zł

5,00 zł
8,00 zł

2,00 zł
6,00 zł

3,00 zł
6,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

1,00 zł
1,50 zł

1,00 zł
1,00 zł

1,00 zł
1,00 zł

1,00 zł
0,70 zł

bez opłat
bez opłat

1,00 zł
1,50 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

bez opłat
1,00 zł

bez opłat
0,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
0,50 zł

bez opłat
0,50 zł

bez opłat
1,00 zł

4,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
8,00 zł

4,00 zł
5,00 zł

4,00 zł
5,00 zł

bez opłat
bez opłat

4,00 zł
5,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

bez opłat
bez opłat

0,00 zł
1,00 zł

Pakiet E-Biznes
Diament

10,00 zł

za każdy
przelew

- na rachunki prowadzone w GBS Banku w Strzelinie
- na rachunki prowadzone w innych bankach
- na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie EXPRESS
ELIXIR
c) złożonych jako realizacja zlecenia na żądanie w Oddziale Samoobsługowym
- na rachunki prowadzone w GBS Banku w Strzelinie
- na rachunki prowadzone w innych bankach
Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta
(zlecenie stałe):
realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w GBS Banku w Strzelinie
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w GBS Banku w Strzelinie
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
złożenie zlecenia stałego:

Pakiet Wspólnota

Pakiet EWspólnota

Pakiet Biznes
Standard

za każdy
przelew

za każdą

a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

dyspozycję

5,00 zł
bez opłat

5,00 zł
bez opłat

5,00 zł
bez opłat

5,00 zł
bez opłat

5,00 zł
bez opłat

5,00 zł
bez opłat

3,00 zł
bez opłat

3,00 zł
bez opłat

3,00 zł
bez opłat

3,00 zł
bez opłat

3,00 zł
bez opłat

3,00 zł
bez opłat

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

bez opłat

30,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

4) odwołanie zlecenia stałego:
a) złożone w formie papierowej
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
7. Polecenie zapłaty:
1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika
8. Zmiana lub aktualizacja karty wzorów podpisów
9. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego
10. Wydanie książeczki czekowej
11. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów
12. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
a) odbiór w placówce
b) wysłany pocztą raz w miesiącu

za każdą
dyspozycję
za każdą zmianę
za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję
za każdy wyciąg

c) wysłany pocztą częściej niż raz w miesiącu (oplata dotyczy drugiego i kolejnego
wyciągu w miesiącu)
13. Sporządzenie odpisu wyciągu bez załączników
14. Sporządzenie odpisu wyciągu z załącznikami
15. Sporządzenie załącznika
16. Wydanie na wniosek klienta pisemnego potwierdzenia wykonania operacji

17.

Sporządzenie odpisu zestawienia obrotów na rachunku na wniosek klienta
(opłaty nie pobiera się w przypadku gdy odpis pobierany jest na zlecenie sądu
lub prokuratury, dla potrzeb spraw karno-skarbowych)
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego
tytułu*****

za każdy wyciąg

5,00 zł+VAT= 6,15
zł
za każdy wyciąg
20,00 zł+VAT=
24,60 zł
za każdy
2,00 zł+VAT= 2,46
załącznik
zł
za każdy wniosek
10,00 zł+VAT=
12,30 zł
za każdy
rozpoczęty
miesiąc

5,00 zł+VAT= 6,15 5,00 zł+VAT= 6,15 5,00 zł+VAT= 6,15
zł
zł
zł
20,00 zł+VAT=
20,00 zł+VAT=
20,00 zł+VAT=
24,60 zł
24,60 zł
24,60 zł
2,00 zł+VAT= 2,46 2,00 zł+VAT= 2,46 2,00 zł+VAT= 2,46
zł
zł
zł
10,00 zł+VAT=
10,00 zł+VAT=
10,00 zł+VAT=
12,30 zł
12,30 zł
12,30 zł

5,00 zł+VAT= 6,15 5,00 zł+VAT= 6,15
zł
zł
20,00 zł+VAT=
20,00 zł+VAT=
24,60 zł
24,60 zł
2,00 zł+VAT= 2,46 2,00 zł+VAT= 2,46
zł
zł
10,00 zł+VAT=
10,00 zł+VAT=
12,30 zł
12,30 zł

10,00 zł+VAT=
12,30 zł

10,00 zł+VAT=
12,30 zł

10,00 zł+VAT=
12,30 zł

10,00 zł+VAT=
12,30 zł

10,00 zł+VAT=
12,30 zł

10,00 zł+VAT=
12,30 zł

za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

opł.banków
pośredn.

opł.banków
pośredn.

opł.banków
pośredn.

opł.banków
pośredn.

opł.banków
pośredn.

opł.banków
pośredn.

20. Zmiana pakietu

za każdą zmianę

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł****

21. Udzielenie telefonicznej informacji o stanie rachunku na "hasło"
a) przyjęcie lub zmiana "hasła"

za każdą zmianę

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

18.

19. Za wykonanie dyspozycji płatności zagranicznych

b) udzielenie informacji
22. Usługa płatności masowych
1) otwarcie rachunków płatności masowych

jednorazowo

a) do 10 000 rachunków

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

b) do 100 000 rachunków

150,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

c) do 1 000 000 rachunków
d) powyżej 1 000 000 rachunków
2) prowadzenie rachunków płatności masowych
a) do 10 000 rachunków

350,00 zł

350,00 zł

350,00 zł

350,00 zł

350,00 zł

350,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

500,00 zł
50,00 zł

miesięcznie
50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

b) do 100 000 rachunków

75,00 zł

75,00 zł

75,00 zł

75,00 zł

75,00 zł

75,00 zł

c) do 1 000 000 rachunków

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

d) powyżej 1 000 000 rachunków

150,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

* Pakiet Stowarzyszenia, Fundacje, Fundusze obejmuje również Komitety Rodzicielskie, Komitety Budowy i Remontu Kościoła, Rady Sołeckie oraz Rady Parafialne a także inne podmioty nie prowadzące
działalności zarobkowej.
**Bank zawiesza naliczanie opłaty gdy rachunek nie wykazuje obrotów przez nieprzerwany okres 3 miesięcy poza okresowym dopisywaniem odsetek a posiadacz rachunku nie zapewnił środków do
pobierania opłaty za prowadzenie rachunku (nie dotyczy Pakietu Agro)
***Pakiet Agro-Bank zawiesza naliczanie opłaty gdy rachunek nie wykazuje obrotów przez nieprzerwany okres 12 miesięcy poza okresowym dopisywaniem odsetek a posiadacz rachunku nie zapewnił
środków do pobierania opłaty za prowadzenie rachunku
**** Przekształcenie rachunku bieżącego rolników-Pakiet AGRO na ROR (z tym samym numerem NRB)
***** Nie dotyczy klientów objetych konsumeryzacją (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek, w tym również osobom prowadzącym gospodarstwa
rolne, oraz wspólnikom spółek cywilnych) dla nowych umów zawartych od 01.01.2021r.
1

Przez słowo "właściciel" należy rozumieć właściciela rachunku oraz współwłaściciela rachunku wspólnego

Rachunek VAT - wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT*)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania
opłaty

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku
2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT na
3.
wniosek klienta
1) z bieżącego roku kalendarzowego

bez opłat
bez opłat
za każde
zaświadczenie

za każde
zaświadczenie

2) z lat poprzednich
4. Sporządzenie kopii:
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego
b) z lat poprzednich
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji
b) klient nie określi daty dokonania operacji
5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego
*)

Stawka
obowiązująca

za każdy
dokument

30,00 zł

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

10,00 zł
10,00 zł + po 5,00 zł
za każdy poprzedni
rok
15,00 zł
25,00 zł
bez opłat

Opłaty za realizację dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokość opłat jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego,
dla kórego prowadzony jest rachunek VAT.

Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych oraz mieszkaniowe rachunki powiernicze
Rachunki lokat terminowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej
2. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej

-

bez opłat

-

bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek
4. Wypłaty gotówkowe z rachunku
6. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda

-

bez opłat

-

bez opłat

za każde zaświadczenie

30,00 zł

7. Przelew środków pochodzących z wypłaty z rachunku lokaty na rachunek w innym banku (za wyjątkiem przelewu z ROR, RB,RO)
za każdy przelew
8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu*

5,00 zł

za każdą dyspozycję

35,00 zł

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo w dniu
podpisania umowy

opłata podstawowa 0,2% wartości przedsięwzięcia
deweloperskiego, nie mniej 3.000 zł

jednorazowo w dniu
podpisania umowy

opłata podstawowa 0,1% wartości przedsięwzięcia
deweloperskiego, nie mniej 2.000 zł

* Nie dotyczy klientów objętych konsumeryzacją
Mieszkaniowe rachunki powiernicze
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego
Uwaga: opłata podstawowa wzrasta o 0,01% za każdą dodatkową wypłatę z rachunku powyżej 4 wypłat dla przedsięwzięcia deweloperskiego
2. Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego

Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Pakiet Biznes
Standard

Pakiet E-Biznes
Diament

Pakiet Biznes
Start

Pakiet
Wspólnota

Pakiet EWspólnota

Pakiet
Stowarzyszenia,
Fundacje, Fundusze

Pakiet Agro

Pakiet
"Wiele za
niewiele"

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

za każdy sms
za każdy token:

0,15 zł

0,15 zł

0,15 zł

0,15 zł

0,15 zł

0,15 zł

0,15 zł

0,15 zł

1) wydanie pierwszego tokena

jednorazowo

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie)

jednorazowo

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

3) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta

jednorazowo

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł
bez opłat

Wyszczególnienie czynności

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:
1) Internet Banking

Tryb pobierania opłaty

jednorazowo

2) Internet Banking PLUS
2. Użytkowanie elektronicznych kanałów dostępu:
1) Internet Banking
2) Internet Banking PLUS
3. Opłata za przekazywanie haseł SMS
4. Opłata za e-token:

miesięcznie

5. Usługa SMS Banking:
1) uruchomienie usługi
2) wysłanie wiadomości sms z informacją
3) zmiana numeru telefonu komórkowego do usługi

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdy sms

0,35 zł

0,35 zł

0,35 zł

0,35 zł

0,35 zł

0,35 zł

0,35 zł

0,35 zł

za każdą zmianę

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

6. Dodanie nowego użytkownika do systemu

za każdą czynność

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

7. Modyfikacja uprawnień użytkownika systemu (niezależnie od zakresu zmian):

za każdą czynność

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

Rozdział 5. Kredyty i pożyczki
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. 1) Prowizja od udzielonych kredytów preferencyjnych:
a) kredyty preferencyjne inwestycyjne ARiMR (wszystkie linie kredytowe)
b) kredyty klęskowe

Tryb pobierania opłaty

naliczana jednorazowo przy uruchomieniu kredytu

2) Opłata za obsługę dopłat naliczana kwartalnie od stanu zadłużenia w ostatnim dniu kwartału zadłużenia, a pobierana wraz ze spłatą
raty odsetkowej w okresach kwartalnych przy kredytach udzielanych po 18.09.2012r. do 31.12.2014r.
W przypadku gdy nie ma dopłat z ARiMR Bank nie pobiera prowizji.
2. Prowizja od udzielonych kredytów:
1) Kredyty w rachunku bieżącym dla firm
2) Kredyt inwestycyjny dla firm
3) Kredyt płatniczy
4) Kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych "Nasza Wspólnota"
5) Kredyt inwestycyjny dla rolników i firm rolniczych
6) Kredyt obrotowy "Nawozowy"
7) Kredyt obrotowy "Dobry Plon"
8) Kredyt obrotowy "Biznes z GBS"
9) Kredyt konsolidacyjny dla firm
10) Kredyt konsolidacyjny dla rolników i firm działających na rzecz rolnictwa
11) Kredyt obrotowy na rachunku bieżącym z poręczeniem w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis PLD-gwarancja BGK -dla
firm
12) Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym dla rolników indywidualnych "Rachunek na 5+"
13) Kredyt w rachunku bieżącym dla rolników AGROKREDYT
14) Kredyt inwestycyjny na zakup ziemi "Moja ziemia"
3. Udzielenie gwarancji poręczenia:
a) do 1 roku

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
1,85%
1,85%
0,72% w stosunku rocznym, tj. 0,06% w stosunku
miesięcznym

naliczana jednorazowo przy udzieleniu kredytu oraz
przy odnowieniu na kolejny rok

2,00% nie mnie niż 200,00 zł

naliczana jednorazowo przy uruchomieniu kredytu

1,80%

naliczana jednorazowo przy uruchomieniu kredytu

3,50% nie mniej niż 200,00 zł

naliczana jednorazowo przy uruchomieniu kredytu

1,00%

naliczana jednorazowo przy uruchomieniu kredytu

2,00%

naliczana jednorazowo przy uruchomieniu kredytu

2,00%

naliczana jednorazowo przy uruchomieniu kredytu

1,50%

naliczana jednorazowo przy uruchomieniu kredytu

2,00%

naliczana jednorazowo przy uruchomieniu kredytu

2,00%

naliczana jednorazowo przy uruchomieniu kredytu

2,00%

naliczana jednorazowo przy udzieleniu kredytu oraz
przy odnowieniu na kolejny rok
naliczana jednorazowo przy udzieleniu kredytu oraz
przy odnowieniu na kolejny rok
naliczana jednorazowo przy udzieleniu kredytu oraz
przy odnowieniu na kolejny rok

2,00% nie mniej niż 200,00 zł

naliczana jednorazowo przy uruchomieniu kredytu

2,00%

2,00%

2,00% nie mniej niż 200,00 zł

naliczana przy udzielaniu gwarancji
5,00%

b) od 1 roku do 3 lat

7,00%

c) powyżej 3 lat

8,00%

4. Prowizja za administrowanie udzielonym kredytem na działalność gospodarczą/rolniczą/wspólnoty mieszkaniowe* udzielonych do
dnia 31.05.2013r. (jeśli umowa nie stanowi inaczej)

*nie dotyczy kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR
5. Prowizja za administrowanie udzielonym kredytem na działalność gospodarczą/rolniczą/wspólnoty mieszkaniowe* udzielonych od
dnia 01.06.2013r. (jeśli umowa nie stanowi inaczej)

6. Prowizja za administrowanie udzielonym kredytem na działalność gospodarczą/rolniczą/wspólnoty mieszkaniowe* udzielonych od
dnia 16.06.2020r. (jeśli umowa nie stanowi inaczej)

*nie dotyczy kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR
7. Prowizja za wydanie promesy do kredytów udzielanych na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych (w przypadku
zatwierdzenia projektu do realizacji prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej)
8. Opłata za "aneks techniczny" do kredytu w rachunku bieżącym firm/ rolników -aneks zawierany w celu wydłużenia terminu spłaty
(maksymalnie do 30 dni)
9. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki:
10. a) do 1 miesiąca

1) w przypadku kredytów w rachunku kredytowym
prowizja za administrowanie naliczana jest od stanu
zadłużenia na ostatni dzień każdego miesiąca i
pobierana w dniu płatności odsetek przez cały okres
kredytowania
2) w przypadku
kredytów udzielanych w rachunku bieżącym prowizja
za administrowanie naliczana jest w skali roku
proporcjonalnie do okresu kredytowania od kwoty
udzielonego kredytu i pobierana jest jednorazowo z
góry wraz z prowizja przygotowawczą

0,10% nie mniej niż 60,00 zł rocznie

1) w przypadku kredytów w rachunku kredytowym
prowizja za administrowanie naliczana jest od stanu
zadłużenia na ostatni dzień każdego miesiąca i
pobierana w dniu płatności odsetek przez cały okres
kredytowania
2) w przypadku
kredytów udzielanych w rachunku bieżącym prowizja
za administrowanie naliczana jest w skali roku
proporcjonalnie do okresu kredytowania od kwoty
udzielonego kredytu i pobierana jest jednorazowo z
góry wraz z prowizja przygotowawczą

0,12% nie mniej niż 60,00 zł rocznie

1) w przypadku kredytów w rachunku kredytowym
prowizja za administrowanie naliczana jest od stanu
zadłużenia na ostatni dzień każdego miesiąca i
pobierana w dniu płatności odsetek przez cały okres
kredytowania
2) w przypadku
kredytów udzielanych w rachunku bieżącym prowizja
za administrowanie naliczana jest w skali roku
proporcjonalnie do okresu kredytowania od kwoty
udzielonego kredytu i pobierana jest jednorazowo z
góry wraz z prowizja przygotowawczą

0,15% nie mniej niż 60,00 zł rocznie

naliczana jednorazowo przy uruchomieniu kredytu

0,30%

naliczana jednorazowo

0,5% kwoty limitu

naliczana od kwoty prolongowanej, płatna
jednorazowo

2,00%

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

b) powyżej 1 miesiąca
Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty
Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej
Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki
Za rozpatrzenie wniosku o gwarancję, poręczenie (w przypadku uwzględnienia wniosku)
Za przygotowanie dokumentów dotyczących restrukturyzacji zadłużenia (ugoda bankowa)
Za wysłanie wezwania do zapłaty/upomnienia (nie więcej niż jedno w ciągu miesiąca) - w przypadkach określonych w umowie
kredytu/pożyczki, wysłane do każdego dłużnika
18. Za wysłanie monitu (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach nie spełnienia dodatkowych warunków kredytowania
wynikających z umowy kredytu/pożyczki i umów prawnych zabezpieczeń
19.
Realizacja gwarancji (za wypłatę gwarancji)

20. Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek (w zależności od stopnia złożoności)
21. Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (na wniosek klienta)
22. Za wydanie zaświadczenia:
a) o braku zadłużenia
b) o wysokości zadłużenia, terminie spłaty i zabazpieczeniu
c) o charakterze opinii o kliencie, w tym o obsłudze kredytu/pożyczki
23. Za wydanie zaświadczenia historii spłaty kredytu i odsetek:
a) za ostatni rok obrachunkowy
b) od 1 do 5 lat obrachunkowych
c) powyżej 5 lat obrachunkowych
24. Wezwanie do dostarczenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie kredytu/pożyczki
25. Za weryfikację polis i SWU wydanych przez zakład ubezpieczeń niewspółpracujący z GBS Bankiem w Strzelinie
26. Zgoda na wypłatę odszkodowania wnioskodawcy z tytułu praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku
27.

Za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej podmiotu na jego wniosek

28. Za inspekcję bezpośrednią u kredytobiorcy:
a) pierwsza inspekcja przed udzieleniem kredytu, oceną zabezpieczenia
b) każda następna inspekcja (realizacje transz kredytów, kontrola zabezpieczeń, przypadki określone w umowie)
29. Za sporządzenie druku PCC za klienta do urzędu skarbowego
30. Za wydanie promesy do kredytu (nie dotyczy kredytów z dopłatami ARiMR i kredytów udzielanych z finansowaniem inwestycji z udziałem
środków unijnych)
31. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia
32. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości
33. Za wykonanie przelewu środków z udzielonego kredytu na rachunek w innym banku niż GBS Bank w Strzelinie
- realizowany w systemie SORBNET
34. Za czynności nietypowe, nieuwzględnione w Taryfie (naliczane zgdonie z decyzją Zarządu Banku/Dyrektora Oddziału)

za każdą zmianę
naliczana jednorazowo od każdej umowy
za każdy duplikat
za każdy wniosek
za każdą ugodę
za każde wezwanie
za każdy monit
prowizja naliczana od kwoty gwarancji podlegającej
wypłacie, płatna w dniu realizacji gwarancji
za każdą opinię
za każdą opinię
za każde zaświadczenie

5,00%
0,10% nie mniej niż 200,00 zł
300,00 zł
50,00 zł+obowiązująca stawka VAT= 61,50 zł
300,00 zł
0,20% nie mniej niż 300,00 zł
30,00 zł
100,00 zł

0,5% min.500 zł
200,00 zł
200,00 zł
30,00 zł+obowiązująca stawka VAT=36,90 zł
35,00 zł+obowiązująca stawka VAT=43,05 zł
100,00 zł+obowiązująca stawka VAT=123,00 zł

za każde zaświadczenie

za każde wezwanie
za każdą polisę
za każdą ocenę

50,00 zł+obowiązująca stawka VAT=61,50 zł
200,00 zł+obowiązująca stawka VAT=246,00 zł
300,00 zł+obowiązująca stawka VAT=369,00 zł
50,00 zł
20,00 zł
bez opłat
200,00 zł+obowiązująca stawka VAT= 246,00 zł

za każdą inspekcję

za każdy druk
za każdą promesę

100,00 zł
50,00 zł
30,00 zł+obowiązująca stawka VAT=36,90 zł
0,25%
min. 500 zł max 10.000 zł

za każdy duplikat

50,00 zł

za każdy wniosek
za każdy przelew

50,00 zł
20,00 zł
35,00 zł
nie mniej niż 50,00 zł

Rozdział 4. Instrumenty płatnicze
Karty wydane do rachunku bieżącego lub pomocniczego (debetowe)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

Mastercard Business *
40,00 zł

Visa Business
40,00 zł

za każdą kartę

5,00 zł

5,00 zł

za każdą kartę

40,00 zł

40,00 zł

bez opłat
4,50 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 4,50 zł

bez opłat
1,50 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 10,00 zł

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

bez opłat
1,50 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
3% min. 10,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 3,50 zł

3% min. 5,00 zł

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

1,50 zł
10,00 zł

1,50 zł
10,00 zł

6,00 zł
8,00 zł

6,00 zł
8,00 zł

miesięcznie

bez opłat
2,00 zł
3,00 zł

bez opłat
2,00 zł
3,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3%

1.

Obsługa karty

rocznie (pierwszy rok użytkowania
pierwszej karty za darmo)

2.

Wydanie karty

3.

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia

4.
1)
2)
3)
4)

Opłata za wypłatę gotówki obowiązuje do 14 grudnia 2019:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)**
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)**
5) w bankomatach za granicą
Opłata za wypłatę gotówki obowiązuje od 15 grudnia 2019:
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, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)**
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
5.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

6.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

7.
8.
1)
2)
9.
1)
2)
10.

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

11. Prowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego Pre-paid w bankomacie SGB
12. Transakcje bezgotówkowe
13. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
*

Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Mastercard Business PayPass.

karty z funkcją zbliżeniową:

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

Karty wydane do rachunku bieżącego lub pomocniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

"Wiele za niewiele":
a) wydanie i obsługa pierwszej karty Mastercard
b) wydanie i obsługa kolejnej karty Mastercard
Wydanie:
duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
nowej karty w miejsce utraconej
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)13)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

2.
1)
2)
3.
1)
2)
3)
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)13)
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
4.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
5.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

6.
7.
1)
2)
8.
1)
2)
9.

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

10. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
11. Transakcje bezgotówkowe
12. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązujaca
"Wiele za niewiele" karta
Mastercard Business

-

bez opłat
5,00 zł

za każdą kartę

20,00 zł
bez opłat

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

naliczana od wypłacanej kwoty
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

bez opłat
4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
1,50 zł
6,00 zł
4,50 zł
7,00 zł

za każde sprawdzenie

miesięcznie
za każdą przesyłkę
naliczana od kwoty transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

bez opłat
1,00 zł
3,00 zł
45,00 zł
bez opłat
bez opłat

Karty przedpłacone
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
1)
2)
3.
1)
2)
3)
4)

Wydanie karty i numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Opłata za wypłatę gotówki obowiązuje do 14 grudnia 2019:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) **
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) **

5) w bankomatach za granicą

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
za każdą zmianę
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

karta bez funkcji zbliżeniowej:
Mastercard
30,00 zł
4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
1,50 zł
1,30 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

Opłata za wypłatę gotówki obowiązuje od 15 grudnia 2019:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) **

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4)
5)
6)
4.

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) **
w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG)
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rchunek karty

bez opłat
1,50 zł
1,30 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 4,50 zł
1,30 zł
3% min. 4,50 zł
200,00 zł

Karty świadczeniowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Wydanie karty i PIN (dotyczy wszystkich pakietów)

2.
3.

Zasilenie rachunku karty
Zastrzeżenie karty

4.
5.
6.

Obsługa karty
Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB
Transakcje bezgotówkowe

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
za każdą dyspozycję

karta bez funkcji zbliżeniowej:
Mastercard
wg indywidualnie uzgodnionych stawek

-

wg indywidualnie uzgodnionych stawek
bez opłat

miesięcznie
-

wg indywidualnie uzgodnionych stawek
bez opłat
bez prowizji

Karty charge
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7.
8.
1)
2)
9.
10.

Wydanie karty
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia
Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty
Obsługa karty
Opłata za wypłatę gotówki obowiązuje do 14 grudnia 2019:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)**
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)**
w bankomatach za granicą
Opłata za wypłatę gotówki obowiązuje od 15 grudnia 2019:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)**
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)**
w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG)
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdy rok

2,00%
2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

2,00%
2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
8,00 zł

2,00%
2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
8,00 zł

miesięcznie

4,50 zł
7,00 zł
3,00 zł

4,50 zł
7,00 zł
3,00 zł

po upływie terminu

50,00 zł

50,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

1%
1%

1%
1%

naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po
wpływie środków na rachunek

50,00 zł

100,00 zł

za każde upomnienie/wezwanie

10,00 zł

10,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

za każdy numer PIN
za każdą zmianę

miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji
wykonanych w poprzednim cyklu
rozliczeniowym

Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w
umowie o kartę
Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

15.

za każdą kartę
Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

16.

za każdą kartę
**
***

karty bez funkcji zbliżeniowej:
Mastercard Business
Mastercard Business Gold
bez opłat
bez opłat
40,00 zł
150,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
40,00 zł
150,00 zł
2,00%
2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z GBS Banku w Strzelinie

11. Transakcje bezgotówkowe
12.
Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki:
1) w kraju
2) za granicą
Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia
13.
14.

Tryb pobierania opłaty

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności.

równowartość w złotych 150 USD
równowartość w złotych 150 USD ***
***
plus koszty operacyjne
plus koszty operacyjne Mastercard
Mastercard
równowartość w złotych 95 USD
***
równowartość w złotych 95 USD
***
plus koszty operacyjne
plus koszty operacyjne Mastercard
Mastercard

Karty walutowe

Lp

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

Karty z finkcja zblizeniową
Mastercard do rachunków
oszczednościowych w
EUR/GBP/USD
stawki w walucie rachunku

1.
2.
1)
2)
3)
4)

Obsługa karty
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)10)

5)

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

naliczana od wypłacanej kwoty

w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
3.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

4.

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

5.

Wydanie nowego numeru PIN

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

6.

Zmiana PIN w bankomatach:

za każdą zmianę

1)
2)
7.
1)
2)
8.
1)
2)

sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
w formie papierowej za pośrednictwem poczty
w formie elektronicznej

1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP
bez opłat
1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP
3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2
USD, 1 GBP
3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2
USD, 1 GBP
0.5 EUR, 0,5 USD, 0,5 GBP
1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP
1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP *
1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

za każde sprawdzenie
0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP
1 EUR, 1 USD, 1 GBP
miesięcznie

0,50 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP *
bez opłat

Instrument płatniczy BLIK

Lp
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1.
2.
3.
1)
2)
3)

Aktywacja BLIK
Obsługa BLIK
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w bankomatach za granicą

4.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

5.

Krajowa transakcja płatnicza

6.

Zmiana limitu transakcyjnego

Tryb pobierania opłaty

Płatności mobilne BLIK

jednorazowo
miesięcznie

0,00 zł
0,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,00 zł
0,00 zł
nie dotyczy

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

0,00 zł
bez opłat
bez opłat

Rozdział 6. Ubezpieczenia
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Tryb pobierania opłaty
karta charge MasterCard Business Gold
1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:
1) Ubezpieczenie kart dla klienta - nieuprawnione transakcje powstałe w wyniku kradzieży, utraty lub sfałszowania karty płatniczej do kwoty 150
EUR, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu do kwoty 5.000 zł, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej do
kwoty 1.000 zł
bez opłat
2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej - do kwoty 30.000 zł
3) CONCORDIA Travel Assistance - koszty leczenia za granicą do kwoty 20.000 EUR
Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia: Ubezpieczenie kart dla klienta, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej oraz CONCORDIA Travel Assistance
4) Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów
zakupionych przy użyciu karty płatniczej:
miesięcznie
a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł)
b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)
5) Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł)
b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł)
6) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
a) Wariant Classic
b) Wariant Gold
Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"
2. Ubezpieczenie na życie - ŻYCIE KOMFORT
Tryb pobierania opłaty

karty debetowe, karta charge MasterCard Business
1,45 zł
2,55 zł
1,05 zł
2,95 zł
2,05 zł
4,75 zł
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

a) śmierć Ubezpieczonego
b) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy
c) poważne zachorowanie Ubezpieczonego
dodatkowo :
a) śmierć dziecka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

jednorazowo, rocznie,
kwartalnie, miesięcznie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka

miesięcznie/rocznie

miesięczna 0,97 zł/roczna 11,11 zł

miesięcznie/rocznie

miesięczna 0,77 zł/roczna 8,71 zł

b) śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
c) utrata pracy
d) śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie
e) śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy rolniczej
3. Ubezpieczenia ASSISTANCE:
1) PAKIET I: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP, Koszty
leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej (bez rozszerzenia o sporty amatorskie o podwyższonym
ryzyku) - dostępny dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych
2) PAKIET II: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP dostępny dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych
4. Ubezpieczenie - CONCORDIA FIRMA
a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu

jednorazowo, ratalnie

c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
dostępne w wariantach: BASIC, STANDARD, PREMIUM

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

5. Ubezpieczenie - AGRO EKSPERT
a) AGRO-CASCO
b) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
c) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez
Ubezpieczyciela
1 rata - wartość składki wg taryfy standardowej

jednorazowo, ratalnie
d) OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
e) OC z tytułu wykonywania Usług międzysąsiedzkich
f) ochrona prawna
dostępne w wariantach: BASIC, PRESTIŻ, PREMIUM, OCK

1 rata - wartość składki wg taryfy standardowej
2 raty – zwyżka składki (+5%)
4 raty – zwyżka składki (+10%)

Ubezpieczenie - CONCORDIA AGRO

6.

a) obowiązkowe OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
jednorazowo, ratalnie

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

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez
Ubezpieczyciela

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez
Ubezpieczyciela

jednorazowo

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez
Ubezpieczyciela

jednorazowo, rocznie,
kwartalnie, miesięcznie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez
Ubezpieczyciela

jednorazowo, rocznie,
kwartalnie, miesięcznie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez
Ubezpieczyciela

b) obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
c) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

7.
1)
2)
8.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
9.
1)

2)

3)

10.
1)

d) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,
e) ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
f) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
g) ubezpieczenie Agro Dom
Ubezpieczenie: Roboty budowlano - montażowe
ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie - CONCORDIA AUTO
Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Auto Casco,
Auto Assistance,
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów,
Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe na terytorium państw będących członkami Systemu Zielonej Karty,
Ochrona Prawna.
Ubezpieczenia upraw rolnych
Uprawy tradycyjne
• w zbożach, rzepaku, rzepiku i kukurydzy przeznaczonej na ziarno: ziarna lub nasiona;
• w kukurydzy przeznaczonej na paszę: kolby i nadziemne części rośliny,
• w burakach cukrowych: korzeń buraka,
• w ziemniakach: bulwy,
• w roślinach strączkowych: nasiona.
Uprawy specjalne
• w warzywach gruntowych: części warzyw Gruntowych przeznaczone do konsumpcji,
• w owocach ziarnkowych: owoce.
Pozostałe uprawy
• w burakach pastewnych: korzeń,
• w roślinach oleistych innych niż rzepak i rzepik: ziarna lub nasiona,
• w facelii: nasiona,
• w roślinach prosa: ziarno.
Ubezpieczenie Concordia Produkcja zwierzęca
Ubezpieczenie w wariancie Podstawowym obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:

a) awaria urządzeń wentylacyjnych, przepięcia w instalacji elektrycznej, przerwy w dopływie prądu, przegrzanie, zatrucie stada, panika stada
b) wystąpienie chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu.
2) Ubezpieczenie w wariancie Pełnym obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:
a) awaria urządzeń wentylacyjnych, przepięcia w instalacji elektrycznej, przerwy w dopływie prądu, przegrzanie, zatrucie stada, panika stada
b)
c)
11.
1)
2)

wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu;
wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt.
Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich
ubezpieczenie zwierząt od ryzyka wystąpienia huraganu, powódzi, deszczu nawalnego, gradu, piorunu, obsunięcie się ziemi, lawiny
ubezpieczenie zwierząt od ryzyka uboju z konieczności, który jest następstwem w/w zdarzenia

Dział IV. Pozostałe opłaty
Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
A) Oddziały: Strzelin, Borek Strzeliński, Przeworno, Stronie Śląskie, Lądek Zdrój. Filie: Borów, Ziębice. POK: Paczków
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

I. Klienci indywidualni
1.

Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach dokonywane przez Klientów GBS Banku w Strzelinie posiadających aktywny produkt:
1) za sporządzenie przez bank w imieniu klienta dowodu wpłaty w przypadku braku dowodu wpłaty
2) za wywóz śmieci (Związek Międzygminny Ślęza-Oława)

1,00 zł
2,50 zł

3) ZWIK Strzelin (od 11.07.2014r. do 31.12.2021r.)
4) za wpłatę na Gminę Borów i jej jednostki podległe (umowa do 31.12.2022r.)
5) wypłaty zasiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS, MOPS)
6) za wpłatę na Gminę Lądek Zdrój

bez opłat
2,00 zł
1,00 zł
od każdej wypłaty

7) za wywóz śmieci - Lądeckie Usługi Komunalne (umowa na czas nieokreślony)
8) za wpłatę na Gminę Paczków (umowa do 31.12.2023r.)

bez opłat

9) za wpłatę na Gminę Stronie Śląskie i jej jednostki podległe (umowa do 31.07.2022r.)
10) za wpłatę na Gminę Przeworno i jej jednostki podległe (umowa do 31.07.2022r.)

bez opłat
bez opłat

11) za zapłatę podatku do Urzędu Gminy Ziębice

bez opłat
naliczana od wpłacanej
kwoty

12) pozostałe wpłaty

2.

2,50 zł
bez opłat

0,50% nie mniej niż 5,00 zł

Uwaga: zastosowanie preferencyjnej stawki możliwe jest wyłącznie w zakresie płatności/faktur/rachunków, na których widnieje imiennie dokonujący wpłaty Klient GBS
Banku w Strzelinie, lub Jego współmałżonek tworzący z nim gospodarstwo domowe.
Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach dokonywane przez osoby nie będące klientami GBS Banku w Strzelinie:

1) za sporządzenie przez bank w imieniu klienta dowodu wpłaty w przypadku braku dowodu wpłaty
2) za wywóz śmieci (Związek Międzygminny Ślęza-Oława)

1,00 zł
3,00 zł

3) ZWIK Strzelin (od 01.08.2014r. do 30.07.2018r.)
4) za wpłatę na Gminę Borów i jej jednostki podległe (umowa do 31.12.2022r.)
5) wypłaty zasiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS, MOPS)
6) za wpłatę na Gminę Lądek Zdrój

bez opłat
2,00 zł
1,00 zł
od każdej wpłaty

7) za wywóz śmieci - Lądeckie Usługi Komunalne (umowa na czas nieokreślony)
8) za wpłatę na Gminę Paczków (umowa do 31.12.2023r.)

2,50 zł
bez opłat
bez opłat

9) za wpłatę na Gminę Stronie Śląskie i jej jednostki podległe (umowa do 31.07.2022r.)
10) za wpłatę na Gminę Przeworno i jej jednostki podległe (umowa do 31.07.2022r.)

bez opłat
bez opłat

11) za zapłatę podatku do Urzędu Gminy Ziębice

bez opłat

12) pozostałe wpłaty
Uwaga: zastosowanie preferencyjnej stawki możliwe jest wyłącznie w zakresie płatności/faktur/rachunków, na których widnieje imiennie dokonujący wpłaty Klient GBS
Banku w Strzelinie, lub Jego współmałżonek tworzący z nim gospodarstwo domowe.
3. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach realizowane w systemie Express Elixir

naliczana od wpłacanej
kwoty

0,50% nie mniej niż 8,00 zł

od każdej wpłaty

20,00 zł

II. Klienci instytucjonalni
1.

2.

Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach dokonywane przez Klientów GBS Banku w Strzelinie posiadających aktywny produkt:
Uwaga: zastosowanie preferencyjnej stawki możliwe jest wyłącznie w zakresie płatności/faktur/rachunków, na których widnieje imiennie dokonujący wpłaty Klient GBS
Banku w Strzelinie, lub Jego współmałżonek tworzący z nim gospodarstwo domowe.

naliczana od wpłacanej
kwoty

Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach dokonywane przez osoby nie będące klientami GBS Banku w Strzelinie

naliczana od wpłacanej
kwoty

0,50% nie mniej niż 12,00 zł

naliczana od wpłacanej
kwoty

0,10% nie mniej niż 2,50 zł

3. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez GBS Bank w Strzelinie przez osoby nie będące właścicielem/pełnomocnikiem rachunku (o ile umowa nie
stanowi inaczej)-nie dotyczy wpłat na wspólnoty mieszkaniowe

0,50% nie mniej niż 6,00 zł

4.

Wpłaty gotówkowe na rachunki wspólnot mieszkaniowych prowadzone przez GBS Bank w Strzelinie (o ile umowa nie stanowi inaczej)

5. Realizacja przelewu ZUS/US w kasie
6.

Wpłaty gotówkowe na rachunek pomocniczy prowadzony przez GBS Bank w Strzelinie dla JST*

7.

Wypłaty gotówkowe z rachunku pomocniczego prowadzonego przez GBS Bank w Strzelinie dla JST*

8.

Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach realizowane w systemie Express Elixir

od każdej wpłaty

1,50 zł

od każdej wpłaty
10,00 zł
stawka naliczana zgodnie z decyzją Zarządu Banku - indywidualnie dla każdego z
klientów
stawka naliczana zgodnie z decyzją Zarządu Banku - indywidualnie dla każdego z
klientów
od każdej wpłaty

20,00 zł

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

B) Oddział Kłodzko, Filia Bystrzyca Kłodzka, POK Szczytna
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
I. Klienci indywidualni
1.

Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach dokonywane przez Klientów GBS Banku w Strzelinie posiadających aktywny produkt:

1) za sporządzenie przez bank w imieniu klienta dowodu wpłaty w przypadku braku dowodu wpłaty

1,00 zł

2) za wywóz śmieci - Usługi Komunalne Szczytna (umowa na czas nieokreślony)
3) za wpłatę na Wodociągi Kłodzkie (umowa na czas nieokreślony)

1,50 zł
od każdej wypłaty

4) za wpłatę na Urząd Miasta Kłodzka i jego jednostki podległe (umowa do 31.10.2020r.)

bez opłat

5) za wpłatę na Urząd Miasta i Gminy Szczytna oraz jednostki podległe (umowa do 10.05.2022r.)

1,50 zł

6) za wpłatę na Gminę Bystrzyca Kłodzka (umowa do 16.05.2021r.)

bez opłat

7) za wpłatę na Wspólnotę Mieszkaniową przy Osiedlu Szkolnym 1a,1b,1c (umowa na czas nieokreślony)

bez opłat
naliczana od wpłacanej
kwoty

8) pozostałe wpłaty

2.

bez opłat

0,50% nie mniej niż 5,00 zł

Uwaga: zastosowanie preferencyjnej stawki możliwe jest wyłącznie w zakresie płatności/faktur/rachunków, na których widnieje imiennie dokonujący wpłaty Klient GBS
Banku w Strzelinie, lub Jego współmałżonek tworzący z nim gospodarstwo domowe.
Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach dokonywane przez osoby nie będące klientami GBS Banku w Strzelinie:

1) za sporządzenie przez bank w imieniu klienta dowodu wpłaty w przypadku braku dowodu wpłaty

1,00 zł

2) Usługi Komunalne Szczytna (umowa na czas nieokreślony)

1,50 zł

3) za wpłatę na Wodociągi Kłodzkie (umowa na czas nieokreślony)
4) za wpłatę na Urząd Miasta Kłodzka i jego jednostki podległe (umowa do 31.10.2020r.)

od każdej wypłaty

5) za wpłatę na Urząd Miasta i Gminy Szczytna oraz jednostki podległe (umowa do 10.05.2022r.)

bez opłat
bez opłat
1,50 zł

6) za wpłatę na Gminę Bystrzyca Kłodzka (umowa do 16.05.2021r.)

bez opłat

7) za wpłatę na Wspólnotę Mieszkaniową przy Osiedlu Szkolnym 1a,1b,1c (umowa na czas nieokreślony)
8) pozostałe wpłaty
Uwaga: zastosowanie preferencyjnej stawki możliwe jest wyłącznie w zakresie płatności/faktur/rachunków, na których widnieje imiennie dokonujący wpłaty Klient GBS
Banku w Strzelinie, lub Jego współmałżonek tworzący z nim gospodarstwo domowe.
3. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach realizowane w systemie Express Elixir

bez opłat
naliczana od wpłacanej
kwoty

0,50% nie mniej niż 8,00 zł

od każdej wpłaty

20,00 zł

II. Klienci instytucjonalni
1.

Wpłaty gotówkowena rachunki w innych bankach dokonywane przez Klientów GBS Banku w Strzelinie posiadających aktywny produkt:
Uwaga: zastosowanie preferencyjnej stawki możliwe jest wyłącznie w zakresie płatności/faktur/rachunków, na których widnieje imiennie dokonujący wpłaty Klient GBS
Banku w Strzelinie, lub Jego współmałżonek tworzący z nim gospodarstwo domowe.

2.

Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach dokonywane przez osoby nie będące klientami GBS Banku w Strzelinie

3. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez GBS Bank w Strzelinie przez osoby nie będące właścicielem/pełnomocnikiem rachunku (o ile umowa nie
stanowi inaczej) - nie dotyczy wpłat na wspólnoty mieszkaniowe
4.
Wpłaty gotówkowe na rachunki wspólnot mieszkaniowych prowadzone przez GBS Bank w Strzelinie (o ile umowa nie stanowi inaczej)

naliczana od wpłacanej
kwoty
naliczana od wpłacanej
kwoty

0,50% nie mniej niż 6,00 zł

0,50% nie mniej niż 12,00 zł

naliczana od wpłacanej
kwoty

0,10 nie mniej niż 2,50 zł

od każdej wpłaty

1,50 zł

5. Realizacja przelewu ZUS/US w kasie
6.

Wpłaty gotówkowe na rachunek pomocniczy prowadzony przez GBS Bank w Strzelinie dla JST*

7.

Wypłaty gotówkowe z rachunku pomocniczego prowadzonego przez GBS Bank w Strzelinie dla JST*

8.

Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach realizowane w systemie Express Elixir

od każdej wpłaty
10,00 zł
stawka naliczana zgodnie z decyzją Zarządu Banku - indywidualnie dla każdego z
klientów
stawka naliczana zgodnie z decyzją Zarządu Banku - indywidualnie dla każdego z
klientów
od każdej wpłaty

20,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1.

Nieawizowana wypłata gotówki w wysokości przekraczającej 30 000,00 zł (dla rachunków prowadzonych w złotych) oraz 5 000,00 EUR lub równowartość tej
kwoty w walucie wymienialnej (dla rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych)-klienci indywidualni

naliczana od wpłacanej
kwoty

0,20% nie mniej niż 60,00 zł

2.

Nieawizowana wypłata gotówki w wysokości przekraczającej 30 000,00 zł (dla rachunków prowadzonych w złotych) oraz 5 000,00 EUR lub równowartość tej
kwoty w walucie wymienialnej (dla rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych)-klienci instytucjonalni

naliczana od wpłacanej
kwoty

Rozdział 2. Inne czynności i usługi bankowe

3. Nie podjęcie gotówki w terminie po wcześniejszym zgłoszeniu przez klienta zapotrzebowania na gotówkę
4. Wymiana banknotów i monet:
a) do 10 sztuk

0,10% nie mniej niż 20,00 zł
naliczana od wymienianej
kwoty

b) powyżej 10 sztuk
5.

Inkaso czeku

0,20% nie mniej niż 100,00 zł

bez opłat
1,00 % nie więcej niż 200,00 zł

jednorazowo

10,00 zł

6. Wypłata z konta "Zlecenia do wypłaty"

jednorazowo

0,50% nie mniej niż 5,00 zł

7.

Wypłata czeku w innym banku

jednorazowo

wg kosztów obciążenia

8. Za portfel do skarbca nocnego

jednorazowo

30,00 zł +obowiązująca stawka VAT= 36,90 zł

9. Za bezpieczną kopertę

jednorazowo

3,50 zł +obowiązująca stawka VAT= 4,31 zł

10. Przyjęcie depozytu rzeczowego

jednorazowo

25,00 zł +obowiązująca stawka VAT= 30,75 zł

11. Wydanie depozytu rzeczowego

jednorazowo

15,00 zł +obowiązująca stawka VAT= 18,45 zł

12. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczęnościowej

jednorazowo

30,00 zł

13. Dokonanie cesji rachunku

jednorazowo

30,00 zł

za każdy przelew
za każdą dyspozycję

10,00 zł
10,00 zł

16. Wezwanie do zapłaty (wysłane do każdego dłużnika)-klient indywidualny

za każde wezwanie

10,00 zł

17. Wezwanie do zapłaty (wysłane do każdego dłużnika)-klient instytucjonalny

za każde wezwanie

30,00 zł

18. Blokada środków na rachunku bankowym na rzecz innego podmiotu/osoby (na wniosek klienta)

za każdą blokadę
za każdą
opinię/zaświdczenie
za każdą
opinię/zaświdczenie

50,00 zł

14. Regulacja środków na rachunki w innych bankach
15. Wykonanie szczególnych dyspozycji posiadacza rachunku np.: akumulacja wpływów, pozostawienie z salda określonej kwoty

19. Wydanie na prośbę klienta opinii lub zaświadczenia-klient indywidualny
20. Wydanie na prośbę klienta opinii lub zaświadczenia-klient instytucjonalny

25,00 zł +obowiązująca stawka VAT= 30,75 zł
30,00 zł +obowiązująca stawka VAT= 36,90 zł

21. Zgłoszenie albo odwołanie zastrzeżenia czeków, euroczeków
22. Książeczki obiegowe a'vista (prowadzenie, likwidacja)-Bank nie zakłada nowych książeczek
23.

Za gotowość do administrowania poleceniami przelewu bez pokrycia (maksymalnie 30% średnich miesięcznych wpływów na rachunek klienta z ostatnich 3
miesięcy; wymagana akceptacja Zarządu Banku/Pełnomocnika Zarządu/Dyrektora Oddziału-klient instytucjonalny

24.

Wysłanie na wniosek klienta, spadkobiercy lub zapisobiorcy zapytania do Centralnej Informacji KIR w sprawie sprawdzenia posiadania konta w innych
bankach

każdorazowo
jednorazowo

20,00 zł
bez opłat

miesięcznie

2,00% nie mniej niż 25,00 zł

za każdy wniosek

5,00 zł +obowiązująca stawka VAT= 6,15 zł

25. Za czynności nietypowe, nieuwzględnione w Taryfie (naliczane zgodnie z decyzją Zarządu Banku/Dyrektora Oddziału)

nie mniej niż 100,00 zł

Rozdział 3. Platforma walutowa dla klientów instytucjonalnych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Udostępnienie platformy walutowej dla pierwszego użytkownika/pełnomocnika
2. Udostępnienie platformy walutowej dla każdego kolejnego pełnomocnika

* Dla rachunków Jednostek Samorządów Terytorialnych, które nie posiadają rachunku bieżącego w GBS Banku w Strzelinie

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

-

bez opłat

-

bez opłat

Dział V. Produkty wycofane z oferty banku
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Prowadzenie rachunku płatniczego*:
2.
1)
2)
3.
4.

5.
1)

2)

3)

4)

Wpłata gotówki:
dokonywane w placówce GBS Banku w Strzelinie
dokonywane w urządzeniach samoobsługowych GBS Banku w Strzelinie
Wypłata gotówki:
Polecenie przelewu:
Realizacja przelewów:
a) złożonych w formie papierowej:
- na rachunki prowadzone w GBS Banku w Strzelinie
- na rachunki prowadzone w innych bankach
- na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowanych w systemie SORBNET
- na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie EXPRESS ELIXIR
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
- na rachunki prowadzone w GBS Banku w Strzelinie
- na rachunki prowadzone w innych bankach
- na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie EXPRESS ELIXIR
c) złożonych jako realizacja zlecenia na żądanie w Oddziale Samoobsługowym
- na rachunki prowadzone w GBS Banku w Strzelinie
- na rachunki prowadzone w innych bankach
Zlecenie stałe:
realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w GBS Banku w Strzelinie
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w GBS Banku w Strzelinie
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
złożenie zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
odwołanie zlecenia stałego:

Tryb pobierania opłaty

Pakiet ROR Gold VIP ¹

miesięcznie

10,00 zł

20,00 zł / 30,00 zł ***

-

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

2,00 zł
4,00 zł
40,00 zł
15,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
40,00 zł
15,00 zł

0,00 zł
5,00 zł
40,00 zł
15,00 zł

0,00 zł
1,20 zł
6,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
6,00 zł

0,00 zł
1,50 zł
6,00 zł

0,50 zł
0,50 zł

0,00 zł
0,50 zł

0,00 zł
1,50 zł

0,50 zł
1,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

1,00 zł
2,00 zł

0,50 zł
1,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,50 zł

3,00 zł
bez opłat

0,00 zł
bez opłat

3,00 zł
bez opłat

złotówkę" 2,3
1,00 zł**

za każdy
przelew

za każdy przelew

za każdą
dyspozycję

a) złożone w formie papierowej
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
6. Polecenie zapłaty:
1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika
7. Za wykonanie dyspozycji płatności zagranicznych
8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
9. Wysłanie wyciągu bankowego:

Pakiet "Konto za

Pakiet ROR Extra ¹

za każdą
dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
-

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat
1,50 zł
opł.banków pośredn.
30,00 zł

bez opłat
0,00 zł
opł.banków pośredn.
30,00 zł

bez opłat
1,50 zł
opł.banków pośredn.
30,00 zł

5,00 zł
bez opłat
15,00 zł
15,00 zł

5,00 zł
bez opłat
15,00 zł
15,00 zł

5,00 zł
bez opłat
x
15,00 zł

w formie papierowej:
a) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu
b) jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu
10. Za zmianę Pakietu
11. Za zmianę lub aktualizację karty wzorów podpisów

za każdą zmianę
za każdą zmianę

12. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
13. Udzielenie telefonicznej informacji o stanie rachunku "na hasło":
a) przyjęcie lub zmiana "hasła"
b) udzielenie informacji
Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek
14.
śmierci
15. Realizacja dyspozycji spadkobierców

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
miesięcznie

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

10,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
5,00 zł

za każdą dyspozycję

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

od każdego spadkobiercy

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

* Bank zawiesza naliczanie opłat gdy rachunek nie wykazuje obrotów przez nieprzerwany okres 3 m-cy poza okresowym dopisywaniem odsetek a posiadacz rachunku nie zapewnił środków do pobierania opłaty za prowadzenie rachunku
** Opłata łączna za prowadzenie rachunku oraz obsługę karty Mastercard do "Konta za złotówkę"
*** Dla klientów posiadających kartę charge GOLD lub kartę kredytową opłata wynosi 20,00 zł, dla pozostałych opłata 30,00 zł
¹ Pakiet ROR Extra i Pakiet ROR Gold VIP wycofane z oferty od 01.01.2017 r.
2
Posiadaczem rachunku mogą być osoby nie posiadające ROR w Banku oraz te osoby, które nie posiadały rachunku w 2017r.
3
Opłaty dotyczą również promocji "Wygodne konto dla Klientów ZUS", która trwała od 29.12.2017r. do 31.10.2019r.
Karty płatnicze
Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe i charge)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Karty charge
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty
Mastercard Standard

1. Obsługa karty debetowej
1) Pakiet Junior
2) Pakiet Student
3) Pakiet "Konto za złotówkę"
4) pozostałe Pakiety
1) wszystkie Pakiety
2. Wydanie karty płatniczej
3.

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia

4.
1)
2)
3)
4)
5)
5.

Wypłata gotówki:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)***
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)***
w bankomatach za granicą
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego
EOG) obowiązuje od 15.12.2019

6. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
7.
8.
1)
2)
9.
1)
2)
10.
11.
12.
13.

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
Prowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego Pre-paid w bankomacie SGB
Transakcje bezgotówkowe
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
¹ Od 8 czerwca 2016r. wstrzymane zostaje wydawanie nowych kart oraz duplikatów do kart charge Visa Classic oraz MasterCard Gold
*** Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
**** Opłata nie dotyczy karty MasterCard Gold

Karta z funkcją
zbliżeniową

Karta bez funkcji zbliżeniowej
Visa Classic ¹
MasterCard Gold ¹

Maestro

Visa

Visa Electron

Electron

"młodzieżowa"

Mastercard do
"Konta za
złotówkę"

x
x
x
35,00 zł
nie dotyczy

x
x
x
35,00 zł
100,00 zł

25,00 zł
25,00 zł
nie dotyczy
25,00 zł
nie dotyczy

25,00 zł
25,00 zł
nie dotyczy
25,00 zł
nie dotyczy

bez opłat
20,00 zł
nie dotyczy
x
nie dotyczy

za każdą kartę

35,00 zł

35,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

za każdą kartę

35,00 zł

35,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

2,00%
2% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

2,00%
2% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

bez opłat
1,50 zł
3,00 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

bez opłat
1,50 zł
3,00 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

bez opłat
1,50 zł
3,00 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

bez opłat
1,50 zł
3,00 zł
3% min. 4,50 zł
bez opłat

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

rocznie (pierwszy rok
użytkowania pierwszej
karty za darmo)

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej
kwoty
naliczana od wypłacanej
kwoty
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

x
x
bez opłat
x
nie dotyczy

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

5,00 zł
8,00 zł

5,00 zł
8,00 zł

5,00 zł
8,00 zł

5,00 zł
8,00 zł

5,00 zł
8,00 zł

4,50 zł
7,50 zł

bez opłat
2,00 zł
2,58 zł
bez opłat
bez opłat

bez opłat
2,00 zł
2,58 zł
bez opłat
bez opłat

bez opłat
2,00 zł
2,58 zł
bez opłat
bez opłat

bez opłat
2,00 zł
2,58 zł
bez opłat
bez opłat

nie dotyczy

3% (dot. Visa
Electron)

3% (dot. Visa
Electron)

bez opłat

za każde sprawdzenie

miesięcznie
naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

bez opłat
2,00 zł
2,58 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
2,00 zł
2,58 zł ****
bez opłat
bez opłat
3%

Karty mobilne
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1. Obsługa karty debetowej (nie dotyczy Pakietów Dynamiczny ¹ i Prestiż ²)
2. Wydanie karty płatniczej
3.
Wypłata gotówki:
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 w kraju innych, niż wskazane w pkt 1
4)
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)***
3
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG )
4. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG) obowiązuje do 14.12.2019
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG) obowiązuje od 15.12.2019
5. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
6. Wydanie nowego numeru PIN
7. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
8. Transakcja bezgotówkowa:
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa
człnkowskiego EOG);
9.
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
1)
2)
10.
1)
2)
11.
12.
13.

banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
Prowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego Pre-paid w bankomacie SGB
Transakcje bezgotówkowe

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

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Karta mobilna Visa

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

3,00 zł
bez opłat

bez opłat
1,50 zł
3,00 zł
naliczana od wypłacanej
kwoty

3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

naliczana od wypłacanej
kwoty
naliczana od wypłacanej
kwoty
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
za każdy numer PIN
miesięcznie
-

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

3% min. 4,50 zł
3,00 zł
1,50 zł
6,00 zł
2,58 zł
bez prowizji

3%

6,00 zł
8,00 zł
za każde sprawdzenie

miesięcznie
naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

bez opłat
2,00 zł
3,00 zł
bez opłat
bez opłat

3%

Ubezpieczenia
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Ubezpieczenie CONCORDIA DOM
ubezpieczenie nieruchomości w budowie
ubezpieczenie domu lub mieszkania
WARIANT BASIC
ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia
4) WARIANT STANDARD

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo, ratalnie

wartość składki ustalana jest na podstawie
indywidualnej oceny ryzyka

1.
1)
2)
3)

ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
Ubezpieczonego i jego osób bliskich zamieszkujących z Ubezpieczonym i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe
5) WARIANT PREMIUM
ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
Ubezpieczonego i jego osób bliskich zamieszkujących z Ubezpieczonym i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe oraz
ubezpieczenie Porady Prawnej w życiu prywatnym
2. Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku płatniczym ROR
1) Bezpieczny Rachunek - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu udzielonego w rachunku ROR na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci:
- śmierci naturalnej i w wyniku NW Ubezpieczonego (wariant I)
- śmierci naturalnej i w wyniku NW Ubezpieczonego oraz niezdolności do pracy (wariant II)
- śmierci naturalnej i w wyniku NW Ubezpieczonego, niezdolności do pracy oraz utraty pracy (wariant III)
- śmierci naturalnej i w wyniku NW Ubezpieczonego, niezdolności do pracy oraz poważne zachorowanie (wariant IV)
- śmierci naturalnej i w wyniku NW Ubezpieczonego, niezdolności do pracy, utraty pracy oraz poważne zachorowanie (wariant V)
*przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do 31.03.2015 r.
3. Ubezpieczenia do kredytów gotówkowych.
1) Bezpieczny Kredyt - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności 50 000 zł na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w
- śmierci naturalnej i w wyniku NW Ubezpieczonego (wariant I)
- śmierci naturalnej i w wyniku NW Ubezpieczonego oraz niezdolności do pracy (wariant II)
- śmierci naturalnej i w wyniku NW Ubezpieczonego, niezdolności do pracy oraz utraty pracy (wariant III)
- śmierci naturalnej i w wyniku NW Ubezpieczonego, niezdolności do pracy oraz poważne zachorowanie (wariant IV)
- śmierci naturalnej i w wyniku NW Ubezpieczonego, niezdolności do pracy, utraty pracy oraz poważne zachorowanie (wariant V)
*przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do 31.03.2015 r
2) Bezpieczny Kredyt Plus* - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności wynoszącą 500 000 zł i dolną granicą
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
*przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do 31.03.2015 r.
4. Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku bieżącym*
1) Bezpieczny Rachunek - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu udzielonego w rachunku bieżącym na wypadek zajścia wypadku
ubezpieczeniowego w postaci:
- śmierci naturalnej i w wyniku NW Ubezpieczonego (wariant I)
- śmierci naturalnej i w wyniku NW Ubezpieczonego oraz niezdolności do pracy (wariant II)
- śmierci naturalnej i w wyniku NW Ubezpieczonego, niezdolności do pracy oraz utraty pracy (wariant III)
- śmierci naturalnej i w wyniku NW Ubezpieczonego, niezdolności do pracy oraz poważne zachorowanie (wariant IV)
- śmierci naturalnej i w wyniku NW Ubezpieczonego, niezdolności do pracy, utraty pracy oraz poważne zachorowanie (wariant V)
*przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do 31.03.2015 r.
5. Ubezpieczenia do kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych*
1) Bezpieczny Kredyt - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności 50 000 zł na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w

- śmierci naturalnej i w wyniku NW Ubezpieczonego (wariant I)
- śmierci naturalnej i w wyniku NW Ubezpieczonego oraz niezdolności do pracy (wariant II)
- śmierci naturalnej i w wyniku NW Ubezpieczonego, niezdolności do pracy oraz utraty pracy (wariant III)
- śmierci naturalnej i w wyniku NW Ubezpieczonego, niezdolności do pracy oraz poważne zachorowanie (wariant IV)
- śmierci naturalnej i w wyniku NW Ubezpieczonego, niezdolności do pracy, utraty pracy oraz poważne zachorowanie (wariant V)
*przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do 31.03.2015 r.
2) Bezpieczny Kredyt Plus*- ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności wynoszącą 500 000 zł i dolną granicą odpowiedzialności
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
*przedłużenie ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do 31.03.2015 r.

miesięcznie/rocznie
roczna 0,71%
roczna 1,08 %
roczna 2,76 %
roczna 1,58 %
roczna 3,26 %

jednorazowo 0,059 % x ilość miesięcy, roczna 0,88 %
jednorazowo 0,088 % x ilość miesięcy, roczna 1,35 %
jednorazowo 0,178 % x ilość miesięcy, roczna 3,45 %
jednorazowo 0,128 % x ilość miesięcy, roczna 1,97 %
jednorazowo 0,218 % x ilość miesięcy, roczna 4,07 %

miesięczna 0,038 % x ilość miesięcy, roczna
0,456%

rocznie

jednorazowo

miesięcznie/rocznie

roczna 0,71 %
roczna 1,08 %
roczna 2,76 %
roczna 1,58 %
roczna 3,26 %

jednorazowo 0,059 % x ilość miesięcy, roczna 0,88 %
jednorazowo 0,088 % x ilość miesięcy, roczna 1,35 %
jednorazowo 0,178 % x ilość miesięcy, roczna 3,45 %
jednorazowo 0,128 % x ilość miesięcy, roczna 1,97 %
jednorazowo 0,218 % x ilość miesięcy, roczna 4,07 %

miesięczna 0,038 % x ilość miesięcy, roczna 0,456%

Elektroniczne kanały dostępu
Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca
Konto za złotówkę

1. Usługa bankowości elektronicznej
2.
3.
1)
2)
3)

Opłata za przekazywanie haseł SMS
Powiadamianie SMS:
uruchomienie usługi
wysłanie wiadomości sms z informacją
zmiana numeru telefonu komórkowego do usługi

miesięcznie

0,00 zł

za każdy sms

0,12 zł

za każdy sms
za każdą zmianę

bez opłat
0,35 zł
5,00 zł

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym podstawowego rachunku płatniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową)
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Wyszczególnienie czynności

1. Obsługa karty debetowej
Rachunek Junior
Rachunek Student
Rachunek Standard
Pakiet E-Diament
Pakiet "Konto za złotówkę"
Pakiet Konto TAK!
Rachunek Radosna Jesień
Pozostałe rachunki (PKZP, SKO)
Pakiet Dynamiczny ¹
Pakiet Prestiż ²
2. Wydanie karty płatniczej
3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia
4. 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
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)***
3
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich )
5. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)
6. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
7.
8.
1)
2)
9.
1)
2)
10.
11.
12.

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
Prowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego Pre-paid w bankomacie SGB
Transakcja bezgotówkowa:
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa
człnkowskiego EOG);

13.
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Tryb pobierania opłaty

rocznie (pierwszy rok
użytkowania pierwszej
karty za darmo)

miesięcznie
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej
kwoty
naliczana od wypłacanej
kwoty
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

Visa wznowiona w miejsce kart
Visa Electron / Mastercard
wznowiona w miejsce kart
Maestro

Visa "młodzieżowa"
wznowiona w miejsce
kart Visa Electron
"młodzieżowa"**

25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
x
x
25,00 zł
25,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
25,00 zł

bez opłat
20,00 zł
x
x
x
x
x
x
0,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
25,00 zł

bez opłat
1,50 zł
3,00 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

bez opłat
1,50 zł
3,00 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

3,00 zł

3,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

10,00 zł

10,00 zł

5,00 zł
8,00 zł

5,00 zł
8,00 zł

bez opłat
2,50 zł
5,00 zł
bez opłat

bez opłat
2,50 zł
5,00 zł
bez opłat

bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji
bez prowizji

-

bez prowizji

bez prowizji

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

3% (dot. Visa )

3%

za każde sprawdzenie

miesięcznie
-

Karty przedpłacone (w ofercie banku do 31.12.2020r.)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1)
2)
8.
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
9.
10.
11.

Wydanie karty płatniczej i numeru PIN
Zasilenie rachunku karty
Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty
Zastrzeżenie karty
Wydanie nowego numeru PIN
Obsługa karty debetowej (opłata miesięczna)
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Wypłata gotówki:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)***
w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)***
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG3)
Wypłata gotówki:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)***
w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)***
w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG3)
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG3)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG):
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
Transakcje bezgotówkowe
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa
człnkowskiego EOG);

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

karta bez funkcji zbliżeniowej:
Mastercard
25,00 zł
bez opłat
30,00 zł
bez opłat
6,00 zł
bez opłat
4,50 zł
7,00 zł

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

naliczana od wypłacanej
kwoty
naliczana od wypłacanej
kwoty

bez opłat
1,50 zł
1,30 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
bez opłat
1,50 zł
1,30 zł
3% min. 4,50 zł
1,30 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
bez opłat

-

bez prowizji

Rachunki rozliczeniowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego:
1) otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego
2) prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego**
2.
1)
2)
3.
1)
2)
4.
1)
5.

Wpłaty gotówkowe na rachunek: *****
dokonywane w placówce GBS Banku w Strzelinie
dokonywane w urządzeniach samoobsługowych GBS Banku w Strzelinie
Wypłaty gotówkowe z rachunku: *****
dokonywane w placówce GBS Banku w Strzelinie
dokonywane w urządzeniach samoobsługowych GBS Banku w Strzelinie
Polecenie przelewu środków z RB na ROR tego samego właściciela 1:
złożone w formie papierowej
Realizacja przelewów:
a) złożonych w formie papierowej:
- na rachunki prowadzone w GBS Banku w Strzelinie

Tryb pobierania opłaty

jednorazowo
miesięcznie, za każdy
rachunek
naliczana od wpłacanej
kwoty
naliczana od wypłacanej
kwoty
za każdy przelew

- na rachunki prowadzone w innych bankach
- na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie EXPRESS ELIXIR
c) złożonych jako realizacja zlecenia na żądanie w Oddziale Samoobsługowym
- na rachunki prowadzone w GBS Banku w Strzelinie

2)

3)

4)

7.
1)
2)
8.
9.
10.
11.
12.

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
Polecenie zapłaty:
złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika
Zmiana lub aktualizacja karty wzorów podpisów
Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego
Wydanie książeczki czekowej
Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
a) odbiór w placówce

14. Sporządzenie odpisu wyciągu z załącznikami
15. Sporządzenie załącznika

10,00 zł

bez opłat
bez opłat

0,2% min. 2,00 zł
bez opłat

0,1% min. 3,00 zł
0,1% min. 3,00 zł

0,3% min. 2,50 zł
bez opłat

3,00 zł

3,00 zł

3,50 zł

2,00 zł

6,00 zł

5,00 zł
40,00 zł
15,00 zł

1,00 zł
1,50 zł

1,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

bez opłat

bez opłat

0,50 zł

0,50 zł

4,00 zł
5,00 zł

3,00 zł
6,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

0,00 zł
1,00 zł

bez opłat
bez opłat

5,00 zł
bez opłat

3,00 zł
bez opłat

bez opłat

bez opłat
1,50 zł
30,00 zł
20,00 zł
10,00 zł
30,00 zł

bez opłat
1,50 zł
30,00 zł
20,00 zł
10,00 zł
30,00 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

8,00 zł
5,00 zł+VAT= 6,15 zł

8,00 zł
5,00 zł+VAT= 6,15 zł

20,00 zł+VAT= 24,60 zł

20,00 zł+VAT= 24,60 zł

2,00 zł+VAT= 2,46 zł

2,00 zł+VAT= 2,46 zł

0,70 zł

za każdy
przelew

za każdą
dyspozycję

za każdą
dyspozycję
za każdą zmianę
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdy wyciąg

b) wysłany pocztą raz w miesiącu
c) wysłany pocztą częściej niż raz w miesiącu (oplata dotyczy drugiego i kolejnego wyciągu w miesiącu)
13. Sporządzenie odpisu wyciągu bez załączników

bez opłat

15,00 zł

40,00 zł
15,00 zł

- na rachunki prowadzone w GBS Banku w Strzelinie

6.
1)

bez opłat

za każdy
przelew

- na rachunki prowadzone w innych bankach
- na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowanych w systemie SORBNET
- na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie EXPRESS ELIXIR
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w innych bankach
Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe):
realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w GBS Banku w Strzelinie
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w GBS Banku w Strzelinie
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
złożenie zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
odwołanie zlecenia stałego:
a) złożone w formie papierowej

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Pakiet "Wiele za
niewiele"

Pakiet Biznes Start

za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy załącznik

3,00 zł

16. Wydanie na wniosek klienta pisemnego potwierdzenia wykonania operacji
17.
18.
19.
20.
21.

22.
1)

2)

Sporządzenie odpisu zestawienia obrotów na rachunku na wniosek klienta (opłaty nie pobiera się w przypadku gdy odpis pobierany
jest na zlecenie sądu lub prokuratury, dla potrzeb spraw karno-skarbowych)
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu*****
Za wykonanie dyspozycji płatności zagranicznych
Zmiana pakietu
Udzielenie telefonicznej informacji o stanie rachunku na "hasło"
a) przyjęcie lub zmiana "hasła"
b) udzielenie informacji
Usługa płatności masowych
otwarcie rachunków płatności masowych
a) do 10 000 rachunków
b) do 100 000 rachunków
c) do 1 000 000 rachunków
d) powyżej 1 000 000 rachunków
prowadzenie rachunków płatności masowych
a) do 10 000 rachunków
b) do 100 000 rachunków
c) do 1 000 000 rachunków
d) powyżej 1 000 000 rachunków

za każdy wniosek
za każdy rozpoczęty
miesiąc
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdą zmianę
za każdą zmianę
miesięcznie

10,00 zł+VAT= 12,30 zł

10,00 zł+VAT= 12,30 zł

10,00 zł+VAT= 12,30 zł

10,00 zł+VAT= 12,30 zł

35,00 zł
opł.banków pośredn.
bez opłat

35,00 zł
opł.banków pośredn.
35,00 zł

10,00 zł
5,00 zł

10,00 zł
5,00 zł

20,00 zł
150,00 zł
350,00 zł
500,00 zł

20,00 zł
150,00 zł
350,00 zł
500,00 zł

50,00 zł
75,00 zł
100,00 zł
150,00 zł

50,00 zł
75,00 zł
100,00 zł
150,00 zł

jednorazowo

miesięcznie

* Pakiet Stowarzyszenia, Fundacje, Fundusze obejmuje również Komitety Rodzicielskie, Komitety Budowy i Remontu Kościoła, Rady Sołeckie oraz Rady Parafialne a także inne podmioty nie prowadzące działalności zarobkowej.
**Bank zawiesza naliczanie opłaty gdy rachunek nie wykazuje obrotów przez nieprzerwany okres 3 miesięcy poza okresowym dopisywaniem odsetek a posiadacz rachunku nie zapewnił środków do pobierania opłaty za prowadzenie rachunku (nie dotyczy Pakietu Agro)
***Pakiet Agro-Bank zawiesza naliczanie opłaty gdy rachunek nie wykazuje obrotów przez nieprzerwany okres 12 miesięcy poza okresowym dopisywaniem odsetek a posiadacz rachunku nie zapewnił środków do pobierania opłaty za prowadzenie rachunku
**** Przekształcenie rachunku bieżącego rolników-Pakiet AGRO na ROR (z tym samym numerem NRB)
***** Nie dotyczy klientów objetych konsumeryzacją (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek, w tym również osobom prowadzącym gospodarstwa rolne, oraz wspólnikom spółek cywilnych) dla nowych umów zawartych od
01.01.2021r.
1

Przez słowo "właściciel" należy rozumieć właściciela rachunku oraz współwłaściciela rachunku wspólnego

Karty wydane do rachunku bieżącego lub pomocniczego (debetowe)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
karty z funkcją zbliżeniową:
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1. Obsługa karty

2. Wydanie karty
3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia
4.
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
5)
5.

Opłata za wypłatę gotówki obowiązuje do 14 grudnia 2019:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)**
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)**
w bankomatach za granicą
Opłata za wypłatę gotówki obowiązuje od 15 grudnia 2019:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)**
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)**
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)

6. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
7.
8.
1)
2)
9.
1)

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
banków SGB

Tryb pobierania opłaty

Visa Business wznowiona w
miejsce kart Visa Business
Electron

rocznie (pierwszy rok
użytkowania pierwszej
karty za darmo)

30,00 zł

za każdą kartę
za każdą kartę

5,00 zł
30,00 zł

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej
kwoty
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej
kwoty
naliczana od wypłacanej
kwoty
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

bez opłat
4,50 zł
3% min. 5,00 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
bez opłat
4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł

1,50 zł
10,00 zł
6,00 zł
8,00 zł

za każde sprawdzenie
bez opłat

2)
10.
11.
12.

innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Prowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego Pre-paid w bankomacie SGB
Transakcje bezgotówkowe

13. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
*

Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Mastercard Business PayPass.

miesięcznie
naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

2,00 zł
3,00 zł
bez opłat
bez opłat

3%

