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POSTANOWIENIA OGÓLNE

4) Bank - Bank Spółdzielczy w Bytowie.

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

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

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

1) niezwłocznie, w dniu zlożenia albo wykonania dyspozycji,

2) cyklicznie,

10. Opłaty cykliczne, o których mowa w pkt 9 ppkt 2, pobierane są w następujących termianch:

1) 7 dnia każdego miesiąca - w przypadku miesięcznych opłat za prowadzenie rachunków,

15. W umowie strony mogą inaczej określić zasady lub stawki pobieranych opłat.

*) Usługa niedostępna w ofercie Banku. O wprowadzeniu usługi do oferty Bank powiadomi posiadacza rachunku 

w odrębnym komunikacie.

1) stawka VAT wynosi 23%

20)  zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej 

wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.

2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają:

Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych  należy rozumieć:

2) 7 dnia ostatniego miesiąca kwartału - w przypadku kwartalnych opłat,

Uwaga: Jeżeli 7 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy prowizja pobierana jest następnego dnia roboczego.

12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.

z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne, kwartalne pobierane są proporcjonalnie za okres korzystania z usługi świadczonej przez Bank. Jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem okresu 

za który pobrano opłaty, opłaty są zwracane w części za niewykorzystany okres.

13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty tranakscji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach 

funkcjonowania  poszczególnych kart płatniczych.

2)SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,

6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o i le strony nie ustali ły inaczej.

9) sporządzenie zestawienia transakcj i płatniczych - usługa inicjowna przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji 

wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektornicznej;

10) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej  do płatności bezgotówkowyc h - usługa polegajaca na wykonywnaiu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy 

uzyciu karty debetowej na terytorium innego państwa czlonkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;

11) transagraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej  do płatności gotówkowych  - usługa polegająca na wypłacie środków pienieżnych z rachunku płatniczego 

konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;

12) wydanie karty płatniczej  - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;

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; *)

19) usługa bankowości elektronicznej  - usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego ptrzez 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;

3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem.

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. 

4. Kwoty prowizji nalicza się z dokładnością do 1 grosza.

11. Opłaty roczne pobierane z góry od klientow indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.

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;

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);

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”;

1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z Bankiem lub Banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń 

elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał www), Teleserwis i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy,

3) środek identyfiakcj i elektroniczne j  - zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, hasło SMS;

1. Bank pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe od klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 

świadczone w walucie krajowej, zwaną dalej taryfą obowiązującą w Banku Spółdzielczym w Bytowie" .

8) prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków piniężnych konsumenta oraz 

wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;

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;

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;

14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulamianch albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujacych się w ofercie Banku.

4)  polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez 

tego samego dostawcę;

7)  powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;

6)  polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;

5) polecenie przelewu w walucie obce j  - usługa inicjowana 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;
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Rachunek płatniczy 

ROR

Rachunek płatniczy               

"Konto za złotówkę"

Podstawowy rachunek 

płatniczy

Konto dla 

młodych 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego: miesięcznie 3,00 zł 1,00 zł bez opłat 1 zł

2. Wpłata gotówki:

2.1. 1) dokonywana na rachunek w placówce Banku ____ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2.2. 2) dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych Banku ____ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce Banku ____ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4. Polecenie przelewu

4.1. 1) złożone w formie papierowej: za każdy przelew

4.1.1. a) na rachunki prowadzone w Banku 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

4.1.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach 4,00 zł 4,00 zł

pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna 4,00 zł

4,00 zł

4.1.3. c) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie SORBNET 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

4.1.4. d) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie Express Elixir 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

4.1.5.

e) na rzecz poszkodowanych oraz organizacji pożytku publicznego i organizacji 

społecznych prowadzących zbiórki z tego tytułu w wynkiu żywiołów i zdarzeń 

losowych

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4.2. 2) złożone za pośrednictwem bankowości elektornicznej: za każdy przelew

4.2.1. a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4.2.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł

pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna 1,00 zł

1,00 zł

4.2.3. c) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie SORBNET 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

4.2.4. d) na rachunki prowadzone w innych bankach, realizowane w systemie Express Elixir 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

5. Zlecenia stałe

5.1. 1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

5.1.1. a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

5.1.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,00 zl 2,00 zl

pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna 2,00 zł

2,00 zl

5.2. 2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

5.2.1. a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

5.2.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

5.3. 3) realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za 

pośrednictwem usług bankowości elektornicznej  

za każdy przelew 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

5.4. 4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego za każdą dyspozycję

5.4.1. a) złożona w formie papierowej 2,00 zł 2,00 zł bez opłat 2,00 zł

5.4.2. b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

5.5. 5) odwołanie zlecenia stałego za każdą dyspozycję

5.5.1. a) złożone w formie papierowej 2,00 zł 2,00 zł bez opłat 2,00 zł

5.5.2. b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektroniczej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

6. Polecenie zapłaty: za każdą dyspozycję

6.1. 1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł bez opłat 2,00 zł

6.2. 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 2,00 zł 2,00 zł bez opłat 2,00 zł

6.3. 3) odwołanie pojedynczego niezreralizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja 

treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

6.4. 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

7.
Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania 

rachunkiem 
za każdą dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

8. Wysłanie wyciągu bankowego:

8.1. 1) w formie papierowej:

8.1.1. a) jeżeli klient korzysta z usług bankowości elektronicznej jeden raz w miesiącu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

8.1.2. b) jeżeli klient nie korzysta z usług bankowości elektronicznej jeden raz w miesiącu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

8.1.3. c) sporządzenie dodatkowego wyciągu bankowego na wniosek klienta za każdy wyciąg 3,00 zł 3,00 zł bez opłat 3,00 zł

8.2. 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta ______ bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

9. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 30,00 zł (w tym VAT) 30,00 zł (w tym VAT) bez opłat
30,00 zł (w 

tym VAT)

10.
Za przyjęcie dyspozycj i (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 
za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł bez opłat 30,00 zł

11.
Za zmianę, odwołanie dyspozycj i (oświadczenia) posiadacza rachunku w 

sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 
za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł bez opłat 30,00 zł

12. Realizacja dyspozycj i spadkobierców od każdego spadkobiercy 30,00 zł 30,00 zł bez opłat 30,00 zł

13. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zl 20,00 zł bez opłat 20,00 zł

14. Sporządzenie zestawienia transakcj i płatniczych za każde zestawienie 10,00 zł 10,00 zł bez opłat 10,00 zł

15. Za sporządzenie kopii: za każdy dokument

15.1. 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku 6,00 zł 6,00 zł bez opłat 6,00 zł

15.2. 2) pojednyczej dyspozycji złozonej przez klienta 2,00 zł 2,00 zł bez opłat 2,00 zł

za każdy przelew

Uwaga: Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w meisącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w pkt   4.1.2.,  4.2.2.  i   5.1.2. oraz czynności określone w Taryfie prowizji i opłat za czynności iusługi 

bankowe - waluty wymienialne  Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych   Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w walutach wymienialnych  pkt  4.1.1., 42.2. i 5.1.2.

Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych

Tryb pobierania opłatWYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCILp.

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

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
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1. Prowadzenie rachunku: miesięcznie bez opłat

2. Wpłata gotówki:

2.1. 1) dokonywanana rachunek w placówce Banku ____ bez opłat

2.2. 2) dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych Banku *) ____ bez opłat

3. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce Banku ____ bez opłat

4. Polecenie przelewu

4.1. 1) złożone w formie papierowej: za każdy przelew

4.1.1. a) na rachunki prowadzone w Banku 1,00 zł

4.1.2. b) na rachunki prowadzone w innych bankach 4,00 zł

4.1.3. c) na rachunki prowadzone w innych bankach,  realizowane w systemie SORBNET 25,00 zł

4.1.4. d) na rachunki prowadzone w innych bankach,  realizowane w systemie Express Elixir 10,00 zł

4.1.5.
e) na rzecz poszkodowanych oraz organizacji pożytku publicznego i organizacji społecznych prowadzących zbiórki z tego tytułu w 

wynkiu żywiołów i zdarzeń losowych
bez opłat

5. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję bez opłat

6. Wysłanie wyciągu bankowego: za każdy dokument

6.1. 1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

6.1.1. a) z bieżącego roku kalendarzowego 6,00 zł

6.1.2. b) z lat poprzednich 6,00 zł

6.2. 2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta 1,00 zł

7. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda 30,00 zł (w tym VAT)

8. Za przyjęcie dyspozycj i (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 30,00 zł

9. Za zmianę, odwołanie dyspozycj i (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 30,00 zł

10. Realizacja dyspozycj i spadkobierców od każdego spadkobiercy 30.00 zł

11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł

12. Sporządzenie zestawienia transakcj i płatniczych za każde zestawienie 20,00 zł

13. Za wykonanie dyspozycj i dotyczącej  blokady środków na rachunku za każdą dyspozycję 20,00 zł

*) usługa dostępna po wprowadzeniu do oferty Banku

Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych

Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Tryb pobierania 

opłaty/prowizji

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty/prowizji
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku ______ bez opłat

2. Prowadzenie rachunku ______ bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek ______ bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku ______ bez opłat

5. Realizacja przelewów: za każdy przelew

5.1. 1) na rachunku prowadzone w Banku bez opłat

5.2. 2) na rachunki prowadzone w innych bankach 4,00 zł

5.3.
3) na rachunki prowadzone w innych banakch, reaizowane w systemie SORBNET (przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w 

placówce Banku)
25,00 zł

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 30,00 zł (w tym VAT)

7. Ustanowienie, zmianalub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem terminowej  lokaty oszczędnościowej za każdą dyspozycję bez opłat

8. Za przyjęcie dyspozycj i (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 30,00 zł

9. Za zmianę, odwołanie dyspozycj i (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 30,00 zł

10. Realizacja dyspozycj i spadkobierców od każdego spadkobiercy 30,00 zł

11. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej : za każdą dyspozycję

11.1. 1) na rzecz Banku 20,00 zł

11.2. 2) na rzecz innych podmiotów 50,00 zł

12. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku terminowej  lokaty oszczędnościowej  na wniosek klienta 

12.1. 1) z bieżącego roku kalendarzowego _______ bez opłat

12.2. 2) z każdego poprzedniego roku _______ bez opłat

Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych

Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
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Rachunek płatniczy - ROR
Rachunek płatniczy                                     

"Konto za złotówkę'
Podstawowy rachunek płatniczy

1. Usługa bankowości elektronicznej

1.1. 1) usługa bankowości elektronicznej miesięcznie 1,00 zł 1,00 zł bez opłat

1.2. 2) powiadamianie SMS (wysyłane automatycznie):

1.2.1. a) o wysokosci salda na rachunku (od poniedziału do piątku)
za każdy SMS     opłata 

pobierana kwartalnie
0, 35 zł 0, 35 zł bez opłat

2. Opłata za przesłanie haseł SMS miesięcznie  bez opłat  bez opłat  bez opłat

3. Opłata za odblokowanie dostępu do Internet-Banking za każde odblokowanie 5,00 zł 5,00 zł  bez opłat

4. Wydanie nowego hasła dostępu do Internet-Banking za każde hasło 5,00 zł 5,00 zł  bez opłat

5. Potwierdzenie przez Bank na wniosek klienta dokonania transakcj i 

płatniczej  w Internet-Banking
za każde potwierdzenie 5,00 zł (w tym VAT) 5,00 zł (w tym VAT)  bez opłat

6.
Zmiana limitów operacj i płatniczych dokonywanych za pośrednictwem 

Internet Bankingu
za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

Tryb pobierania opłatW yszczegolnienieLp.

Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych

Rozdział 4. Elektroniczne kanały dostępu

STAW KA OBOW IĄZUJĄCA
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Podstawowy rachunek 

płatniczy

 Maestrcard                                                  

(w ty m młodzieżowe i "Konta za złotówkę")                                       

(stawki obowiązują również dla kart 

wy dany ch pod nazwami MasterCard Debit, 

MasterCard Debit Pay Pas)      

Visa                                                                 

(w ty m "Konta za złotówkę"                                      

Visa  "młodzieżowa"           

Mastercard 

1. Obsługa karty płatniczej  debetowej miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2. Wydanie karty dla: za każdą kartę

2.1. 1) posiadacza rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2.2. 2) współposiadacza rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2.3. 3) osoby wskazanej 20,00 zł 20,00 zł 0,00 zl

3.
Wznowienie karty, wydanie kolejnej  karty płatniczej  posiadaczowi, 

współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej
za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 0,00 zł

4. Wydanie karty płatniczej  w miejsce uszkodzonej , utraconej za każdą kartę 30,00 zł 30,00 zł 0,00 zł

5.
Zmiana limitów operacj i bezgotówkowych lub wypłat gotówki na 

wniosek klienta
za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł

6. Wypłata gotówki:

6.1.
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków 

spółdzielczych
bez opłat bez opłat bez opłat

6.2. 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 

za każda wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

5,00 zł 5,00 zł bez opłat

6.3. 3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł

pięć rozliczonych wypłat w 

miesiącu kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 3,00 zł

6.4.
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminalu 

POS) 
3 % min. 10,00 zł 3 % min.10,00 zł bez opłat

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

tj. państw Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strona umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym)

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

7.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG)

za każdą wypłatę 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji lub 

naliczana od wypłaconej 

kwoty

3 % min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 0,00 zł

8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każda wypłatę 

pobierana w dniu 

rolziczenia operacji

1,50 zł 1,50 zł 0,00 zł

9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy PIN 6,00 zł 6,00 zł 0,00 zł

10. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

10.1. 1) sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł

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

11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie

11.1. 1) sieci SGB 1,50 zł 1,50 zł 1,00 zl

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

12. Sporządzenie zestawienia transakcj i płatniczych miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

13.
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczone w ciągu 3 

dni roboczych)
za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł

14. Transakcja bezgotówkowa:

14.1. 1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej bez prowizji bez prowizji bez prowizji

14.2. 2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG bez prowizji bez prowizji nie dotyczy

14.3.

3) trnasgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej  do 

płatności bezgotówkowych (na terytorium innego państwa 

członkowskiego EOG)

bez prowizji bez prowizji bez prowizji

15.
Opłata za przewalutowanie transakcj i dokonanej  w walucie innej  niż 

PLN

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

bez opłat 3% bez opłat

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych

Rozdział 5. Karty płatnicze 

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

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Tryb pobierania 

opłaty/prowizji
Wyszczególnienie czynnościLp.

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji              

naliczana od wypłacanej 

kwoty
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1. Prowizja przygotowawcza

Kredyt gotówkowy

1.1. 1) udzielenie kredytu gotówkowego:

1.1.1. a) do 12 miesięcy 2,5%

1.1.2. b) powyżej 12 miesięcy 3,5%

1.1.3. c) powyżej 60 miesięcy 4,0%

Kredyt w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ROR)

1.2. 2) udzielenie kredytu 2,0%

1.3. 3) odnowienie kredytu 2,0%

Kredyt hipoteczny

1.4. 4) udzielenie kredytu hipotecznego:

1.4.1. a) mieszkaniowe

1.4.1.1. zakup nieruchomości 1,7%

1.4.1.2. pozostałe cele związane z finansowaniem nieruchomości 2,0%

1.4.2. b) konsolidacyjne 3%

1.4.3. c) pożyczki hipoteczne 2,5%

1.4.4. d) gotówkowe zabezpieczone hipotecznie 2,5%

2. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta ______ bez opłat

3. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki                                                                                                                                                                                              

naliczana od kwoty  prolongowanej,                                 

płatna jednorazowo
0,5%                                               

nie mniej niż 20,00 zł

4. Za zmianę warunków umowy kredytowej /pożyczki, z wyjątkiem prolongaty  dot.:                                                                                                                                

4.1. 1) kredytów gotówkowych i odnawialnych w ROR 40,00 zł

4.2. 2) kredytów zabezpieczonych hipotecznie 80,00 zł

5. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej
naliczana od kwoty  długu, płatna 

jednorazowo
0,5%

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

7. Za wydanie opinii bankowej /zaświadczenia na wniosek klienta za każdą opinię/zaświadczenie 40,00 zł (w tym VAT)

8. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej /pożyczki za każdy duplikat 20,00 zł (w tym VAT)

9. Za wydanie  dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia za każdy dokument 40,00 zł

10. Za wysłanie upomnienia w przypadkach określonych w umowie: za każde upomnienie

10.1. 1) kredytu/pożyczki  konsumenckiej/ego

opłata równa najniższej opłacie 

za list polecony z 

potwierdzeniem odbioru - 

zgodnie z Cennikiem Poczty 

Polskiej

10.2. 2) kredytu/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym

opłata równa najniższej opłacie 

za list polecony z 

potwierdzeniem odbioru - 

zgodnie z Cennikiem Poczty 

Polskiej
11. Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadakch określonych w umowie: za każde wezwanie

11.1. 1) kredytu/pożyczki  konsumenckiej/ego

opłata równa najniższej opłacie 

za list polecony z 

potwierdzeniem odbioru - 

zgodnie z Cennikiem Poczty 

Polskiej

11.2. 2) kredytu/pożyczki z zabepieczeniem hipotecznym

opłata równa najniższej opłacie 

za list polecony z 

potwierdzeniem odbioru - 

zgodnie z Cennikiem Poczty 

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

13.
Za udzielenie informacj i o kliencie dla innych banków ( w stosunku do tych banków, które pobierają takie opłaty od 

Banku)
za każda opinię

opłata w wy sokości stosowanej 

przez bank pobierający  taką opinię 

od Banku

naliczana od kwoty  udzielonego 

kredy tu/poży czki lub od kwoty  

odnowienia kredy tu (doty czy  

kredy tów w rachunku płatniczy m), 

płatna jednorazowo, przed lub przy  

postawieniu kredy tu do dy spozy cji 

kredy tobiorcy

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCATryb pobierania opłaty/prowizji

Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych

Rozdział 6. Kredyty i pożyczki

Lp.

za każdą zmianę



 

 

Bank Spółdzielczy w Bytowie  
      Spółdzielcza Grupa Bankowa  

 

Rozdział 7. Ubezpieczenia

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej : karta kredytowa Mastercard Gold 
13)

1) -

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) karty debetowe

a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł) 1,45 zł

b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł) 2,55 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) 1,05 zł

b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł) 2,95 zł

6) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:

a) Wariant Classic 2,05 zł

b) Wariant Gold 4,75 zł

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

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

2.

kredytów wypłacanych w transzach)

3. Ubezpieczenie niskiego wkładu kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz pożyczek hipotecznych - przedłużenie 

ubezpieczenia dla umów kredytowych zawartych do 31.10.2013 r. – 0,05% ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia 

   łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców

– 0,052% ubezpieczanej części kredytu, w przypadku sprzedaży ubezpieczenia

   bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców

Uwaga: w przypadku przedłużenia ubezpieczenia niskiego wkładu dla umów kredytowych zawartych przed 1.10.2012 r. stosuje się następujące stawki:

1) za 36 miesięczny okres ubezpieczenia:

– 2,2% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców

– 2,3% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców

2) za 60 miesięczny okres ubezpieczenia:

– 2,9% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia łącznie z grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorców

– 3,0% netto ubezpieczanej części kredytu - w przypadku sprzedaży ubezpieczenia bez grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców

4. Ubezpieczenie na życie - ŻYCIE KOMFORT - Generali

a) śmierć Ubezpieczonego

b) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku

c) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby

d) poważne zachorowanie Ubezpieczonego

dodatkowo:

a) śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie

b) śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy rolniczej

c) utrata pracy

5. Ubezpieczenia ASSISTANCE:

1)

bez opłat na okres 2 lat

2) Pomoc medyczna na terenie RP - dla posiadaczy Pakietu SGB Priorytet bez opłat

3)

miesięczna 0,97 zł/roczna 11,11 zł

4)

6. Ubezpieczenie CONCORDIA TURYSTA

1) ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży

2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

4) ubezpieczenie bagażu podróżnego

7. Ubezpieczenie na życie - Z MYŚLĄ O ŻYCIU

9. Ubezpieczenie Concordia Auto

1) Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

2) Auto Casco,

3) Auto Assistance,

4) Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów,

5) Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe na terytorium państw będących członkami Systemu Zielonej Karty,

6) Ochrona Prawna. 

11. 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) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

8) ubezpieczenie Ochrony Prawnej

9) ubezpieczenie Assistance w Domu

13) Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Mastercard PayPass Gold.

jednorazowo, 

ratalnie

jednorazowo, 

ratalnie

TRYB 

POBIERANIA 

OPŁATY

TRYB 

POBIERANIA 

OPŁATY

zgodnie z umową 

kredytu

zgodnie z umową 

kredytu

jednorazowo, 

rocznie, 

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela

ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku stałych elementów, materiałów budowlanych i instalacyjnych 

składowanych, wbudowanych lub zamontowanych w ubezpieczonym domu w stadium budowy

PAKIET II: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP dla posiadaczy rachunków 

oszczędnościowo-rozliczeniowych 
miesięczna 0,77 zł/roczna 8,71 zł

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela

jednorazowo, 

rocznie,                   

kwartalnie, 

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela

miesięcznie/roczni

e

jednorazowo

l iczba miesięcy ubezpieczenia (od 1 do 12) * 0,066% podstawy ubezpieczenia,

tj. kwoty udzielonego kredytu lub kwoty uruchomionego kredytu (w przypadku 

l iczba miesięcy ubezpieczenia (od 1 do 60) * stawka:

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez Ubezpieczyciela     

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

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:

Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

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

Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie 

towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej:

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Ubezpieczenie pomostowe kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz pożyczek hipotecznych - przedłużenie ubezpieczenia dla umów 

kredytowych zawartych do 31.10.2013 r


