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DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Bank Spółdzielczy w Błaszkach 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 - Klienci Banku Spółdzielczego w Błaszkach"
2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają:
1) Bank - Bank Spółdzielczy w Błaszkach
2) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub
urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW) i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy,
3) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,
4) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,
5) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności hasła jednorazowe
sms, tokeny
3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się
do pełnego grosza w górę.
5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie
prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.
8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Błaszkach.
9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt. 2, pobierane są w terminach:
1) ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków,
z wyłączeniem opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego - Konto osobiste "PLUS", opłata pobierana będzie do 5 każdego miesiąca,
2) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat,
z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi
świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Błaszkach, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od
pobrania opłaty.
10. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu:
1) MŁODZIEŻ - przeznaczonego dla klientów indywidualnych od 13 do 30 roku życia uczących się w szkole lub studiujących,( do dnia 31.08.2015r. rachunek był dostępny pod
nazwą JUNIOR)
2) SENIOR - przeznaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 55 roku życia i/lub pobierających świadczenie emerytalne lub rentowe,
3) Konto osobiste "PLUS" - wymagającego miesięcznych wpływów w wysokości min. 2 tys. zł jednorazowo z tytułu wynagrodzenia.(Produkt dostepny w ofercie Banku do 31
marca 2018r.)
11. Z pakietu "Konto za Złotówkę" mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Błaszkach i
nie posiadali rachunku w Banku w okresie od 01.01.2017 r. ( Produkt wycofany z ofert Banku od 1 grudnia 2019r.)
12. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:
1) KLIENT INSTYTUCJONALNY - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla klientów instytucjonalnych, dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku
publicznego oraz pozostałych podmiotów,
2) ROLNIK- dla rolników.
3) ,,Wiele za niewiele" - dla klientów, którzy nie posiadali rachunku przed dniem 01.08.2018 roku. ( Produkt wwycofany z ofert Banku od 1 grudnia 2019r.)
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13. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
14. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w
regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
15. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku
Spółdzielczego w Błaszkach.
16. Bank dopuszcza możliwość negocjowania wysokości opłat i prowizji w sytuacji gdy:
1) występuje możliwość pozyskania klienta z innego banku,
2) dla istotnych i stałych klientów,
3) klienci z uwagi na wysokość prowizji zamierzają zrezygnować z kredytowania w naszym banku.
Decyzję w tym zakresie każdorazowo podejmuje Zarząd 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;
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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.
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Dział I. RACHUNKI
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1. Prowadzenie rachunku płatniczego:

Tryb pobierania opłaty

MŁODZIEŻ

STANDARD / Konto
Rada Rodziców

SENIOR

"Konto TAK"2)

Podstawowy
rachunek płatniczy*

Rachunek dla
obywateli z Ukrainy

miesięcznie

bez opłat

6,00 zł 1)

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek własny

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
3,50 zł 5)

pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
3,50 zł 5)

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie SORBNET

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

d) na rachunki Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

bez opłat

bez opłat

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

bez opłat

bez opłat

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

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

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

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

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

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

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
1,0 zł

pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
1,0 zł

4. Polecenie przelewu:
1) złożonych w formie papierowej w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

a) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie EXPRESS ELIXIR

za każdy przelew

e) na cele charytatywne
złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej poniżej
2)
1.000.000,00 zł::

a) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie EXPRESS ELIXIR

za każdy przelew

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie SORBNET
3)

w kwocie powyżej 999.999,99 zł(przelewy realizowane są w systemie
SORBNET)

za każdy przelew

Polecenie przelewu wewnętrznego na rachunki prowadzone w Banku
5. Spółdzielczym w Błaszkach (z wyłączeniem spłat kredytów i wpłat na
lokaty Banku):

a) złożonego w formie papierowej

za każdy przelew

b) złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

6.

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

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

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

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

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

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

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

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

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

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

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
1,50 zł

pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
1,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach

2)

realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej :

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach

3)

realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za
pośrednictwem usług bankowości 3)

za każdy przelew

4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

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

za każdą dyspozycję

b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
7. Polecenie zapłaty:
1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty4)
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania
8.
rachunkiem

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

za każdą dyspozycję

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

3)

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych:
1) w formie papierowej:
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w siedzibie banku
prowadzącej rachunek

10.

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

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

za każdą dyspozycję

2) za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
za każdą zmianę albo
odwołanie
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11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
Powiadomienie SMS - abonament za korzystanie z usługi SMS
12.
Banking
13. Opłata za zmianę numeru telefonu do usługi SMS Banking
14. Wysłanie sms przez Bank z tytułu korzystania z usługi SMS Banking

za każdą dyspozycję

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

miesięcznie

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

opłata jednorazowa

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każdą operację (sms)

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
10,00 zł

pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

1,00 zł

1,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Polecenie przelewu SEPA- realizacja poleceń wypłaty (przekazów) w
obrocie dewizowym nominowanych w EUR, z datą waluty TOMNEXT,
spełniających następujące warunki (łącznie):
15.
-rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG,
-bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta,
- określona opcja kosztowa SHA.

1) na rachunek w innym banku w kraju

za każdy przelew

2) na rachunek w innym banku poza krajem
16. Usługa bankowosci elektronicznej

miesięcznie

17. Opłata za przekazywanie haseł jednorazowych SMS

opłata za każdy sms

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

18. Udostępnienie aplikacji Portfel SGB

opłata jednorazowa

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
30,00 zł

pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
30,00 zł

65,00 zł

65,00 zł

65,00 zł

65,00 zł

pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
65,00 zł

pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
65,00 zł

130,00 zł

130,00 zł

130,00 zł

130,00 zł

130,00 zł

130,00 zł

165,00 zł

165,00 zł

165,00 zł

165,00 zł

165,00 zł

165,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

19. Administowanie aplikacją Portfel SGB
20. Polecenie przelewu w walucie obcej:
a) tryb normalny (TOMNEXT):

przekazy do równowartości 5 000 EUR

za każdy przelew

przekazy przekraczające równowartość 5.000 EUR
b) tryb pilny (OVERNIGHT):
przekazy do równowartości 5 000 EUR
przekazy przekraczające równowartość 5.000 EUR
21. Usługa bankowości telefonicznej
22. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym
23. Udostępnienie aplikacji SGB Mobile
24. Administowanie aplikacją SGB Mobile

za każdy przelew
za każde zaświadczenie

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

opłata jednorazowa

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

* Podstawowy rachunek płatniczy obowiązuje od
08.08.2018r.
1) bez oplat - dla Rady Rodziców
2)Posiadaczem rachunku mogą być osoby nie posiadające rachunku ROR w Banku
Spółdzielczym w Błaszkach
3)

Dla przelewów w systemie SORBNET, złożonych z datą przyszłą w formie papierowej, stosuje się opłaty zgodnie z ust. 4.
Realizacja przelewów.
5)

Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzglednia się czynności, o których
mowa w ust.4 pkt.1) lit.a, ust.4 pkt.2) lit.a, ust.5 lit.a, ust.5 lit.b, ust.6.pkt.1, ust.6.pkt.2 , ust.15 pkt 1
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Dział I. RACHUNKI
Rozdział 2. Obsługa rachunków bieżących
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku
bieżącego, rachunku pomocniczego):
1) otwarcie rachunku

Tryb pobierania opłaty

miesięcznie, za każdy
rachunek

2) prowadzenie rachunku
2.
3.
4.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
KLIENT INSTYTUCJONALNY

ROLNIK

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

Wpłaty gotówkowe na rachunek własny

naliczana od wpłacanej
kwoty

0,25% min. 3,00 zł

bez opłat

Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce banku:

naliczana od wypłacanej
kwoty

0,3% min. 3,00 zł

1,00% min. 10,00 zł

3,50 zł

3,50 zł

a) wpłat na Sieradzką Spółdzielnię Mieszkaniową

bez opłat

bez opłat

b) przelewów na cele charytatywne

bez opłat

bez opłat

d) przelewów na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Błaszkach
(z wyłączeniem spłat kredytów i wpłat na lokaty Banku)

3,50 zł

3,50 zł

e) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie EXPRESS ELIXIR

10,00 zł

10,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Błaszkach (z
wyłączeniem spłat kredytów i wpłat na lokaty Banku)

1,30 zł

1,30 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach

1,30 zł

1,30 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie EXPRESS ELIXIR

10,00 zł

10,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie SORBNET

20,00 zł

20,00 zł

2,50 zł

2,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

Realizacja przelewów:
1) złożonych w wersji papierowej z wyłączeniem

f) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie SORBNET

za każdy przelew

2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostepu

5.

Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez
klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą):
1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach
realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów
2)
dostępu:
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach
3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złozona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

za każdą dyspozyję
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4) odwołanie zlecenia stałego:
5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty

2,00 zł

2,00 zł

b) realizacja polecenia zapłaty

2,50 zł

2,50 zł

a) realizacja polecenia zapłaty

2,50 zł

2,50 zł

b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

a) złożone w formie papierowej

za każdą dyspozycję

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
Polecenie zapłaty:

6.

1. opłaty pobierane z rachunku wierzyciela:

2. opłaty pobierane z rachunku dłużnika:

za każdą dyspozyję

c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku
7.

Zmiana karty wzorów podpisów, ustanowienie albo zmiana
pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

8.

Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego

za każdą dyspozycję

wg cen zakupu

wg cen zakupu

Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

bez opłat

9.
10.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
w formie papierowej:

11.

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w siedzibie banku
prowadzącej rachunek
b)poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail
klienta
Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na
wniosek klienta
a) z bieżącego roku kalendarzowego

za każdy wyciag
w miesiącu

raz

za każdy wyciag

30,00 zł

30,00 zł + po 15,00 zł za każdy poprzedni
rok

30,00 zł + po 15,00 zł za każdy poprzedni
rok

za każde zaświadczenie

50,00 zł

50,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

za każdy dokument

30,00 zł + po 15,00 zł za każdy poprzedni
rok

30,00 zł + po 15,00 zł za każdy poprzedni
rok

a) klient określi datę dokonania operacji

20,00 zł

20,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji

30,00 zł

30,00 zł

b) z lat poprzednich

13.

bez opłat

30,00 zł

za każde zestawienie

12.

bez opłat

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda

Sporządzenie kopii:

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego
b) z lat poprzednich
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
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14.
1)

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie
wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia
rachunku):
w przypadku podjęcia gotówki

naliczana od kwoty do
wypłaty

2) w przypadku niepodjęcia gotówki
15.

bez opłat

bez opłat

0,2% min. 20,00 zł

0,2% min. 20,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

6,00 zł

4,00 zł

Abonament za korzystanie z usługi Internet Banking

1) dla podmiotu posługującego się tokenem

miesięcznie

2) dla podmiotu posługujacego się SMS
16.

Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu
przekroczenia salda

za każdy monit

25,00 zł

25,00 zł

17.

Za wydanie opinii o kliencie na potrzeby innego banku

za każdą opinię

100,00 zł

100,00 zł

18.

Abonament za korzystanie z usługi SMS Banking

miesięcznie

2,00 zł

2,00 zł

12.

Opłata za zmianę numeru telefonu do usługi SMS Banking

opłata jednorazowa

10,00 zł

10,00 zł

20.

Wysłanie sms przez Bank z tytułu korzystania z usługi SMS Banking

opłata za każdy sms

0,50 zł

0,50 zł

21.

Opłata za wydanie tokena

1) wydanie pierwszego tokena
2) wydanie kolejnych tokenów

jednorazowo

bez opłat

bez opłat

wg ceny zakupu

wg ceny zakupu

Opłata za przekazywanie haseł jednorazowychSMS

opłata za każdy sms

0,30 zł

0,30 zł

23.

Za usługę pośrednictwa przekazania środków za granicę

za każdy przelew

10,00 zł

10,00 zł

24.

Prowizja za rozpoznanie rachunku wirtualnego

nie dotyczy

22.

Opłata za ponowne odblokowanie hasła do Internet Bankingu
Udostępnienie aplikacji Portfel SGB
25.

Administowanie aplikacją Portfel SGB

za każdy przelew

0,15 zł -0,25 zł

za każde odblokowanie

5,00 zł

5,00 zł

opłata jednorazowa

bez opłat

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

bez opłat

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Dział I. RACHUNKI
Rozdział 3. Rachunki oszczędnościowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych:

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

-

1) otwarcie rachunku

bez opłat

2) prowadzenie rachunku

bez opłat

2.

Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy

3.

-

bez opłat

Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego

za każdą wypłatę

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

4.

Realizacja przelewów wewnetrznych na rachunek ROR lub
Rachunek Bieżący w BS w Błaszkach

za każdy przelew

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

5.

Ustanowienie albo zmiana pełnomoctwa do dysponowania
rachunkiem oszczędnościowym

za każdą dyspozycję

20,00 zł

6.

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

za każdą dyspozycję

30,00 zł

7.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
bez opłat
w formie papierowej - sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego
1)
w siedzibie banku prowadzącej rachunek

8.

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i
odwrotnie

9.

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

za każdy wyciąg

za każdą dyspozycję

30,00 zł

za każde zaświadczenie

bez opłat

* Bank Spółdzielczy w Błaszkach nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej czy też w formie
bezgotówkowej
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Dział I. RACHUNKI
Rozdział 4. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

-

bez opłat

Otwarcie rachunku:
1)

2.

terminowej lokaty oszczędnościowej
Prowadzenie rachunku:

1) terminowej lokaty oszczędnościowej

-

bez opłat

3.

Wpłaty gotówkowe na rachunek

-

bez opłat

4.

Wypłaty gotówkowe z rachunku

-

bez opłat

5.

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej

za każdą dyspozycję

20,00 zł

6.

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

za każdą dyspozycję

30,00 zł

7.

Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce
zapisanej/zniszczonej

za każdą operację

10,00 zł

8.

Umorzenie utraconej książeczki

za każdą operację

20,00 zł

9.

Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)

za każdą operację

30,00 zł

10.

Za naliczenie premii gwarancyjnej

11.

Opłata za książeczkę oszczędnościową z wkładami terminowymi

12.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1)
13.

w formie papierowej - sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w siedzibie
banku prowadzącej rachunek
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie

za każdą operację

25,00 zł

za każdą książeczkę

wg cen zakupu

za każdy wyciąg

bez opłat

za każdą dyspozycję

30,00 zł
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Dział I. RACHUNKI
Rozdział 5. Wpłaty i wypłaty bezgotówkowe i gotówkowe- czynności bankowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe na rachunki innych banków:

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

prowizja naliczana od
wpłacanej kwoty

0,7% min. 3,50 zł

z wyłączeniem:
b) wpłaty na Sieradzką Spółdzielnię Mieszkaniową

0,00 zł

c) przelewów na cele charytatywne

0,00 zł

d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie EXPRESS ELIXIR

za każdy przelew
10,00 zł

e) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie SORBNET
d) przelewów na rachunki ZUS w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

2.

Wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe na rachunki prowadzone przez Bank
Spółdzielczy w Błaszkach dokonywane przez klientów nie będących ich
posiadaczami

25,00 zł
prowizja naliczana od
wpłacanej kwoty

0,6% min. 7,00 zł

prowizja naliczana od
wpłacanej kwoty

0,7% min. 3,50 zł
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Dział I. RACHUNKI
Rozdział 6. Karty płatnicze wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

Mastercard

Mastercard/VISA
(do Konta"TAK"

30,00 zł

0,00 zł

40,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

30,00 zł

0,00 zł

40,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

bez opłat

bez opłat

35,00 zł

0,00 zł

45,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

bez opłat

za każdą kartę

30,00 zł

0,00 zł

40,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdą kartę

30,00 zł

30,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

bez opłat

bez opłat

miesięcznie

5,00 zł

bez opłat 3)

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

0,00 zł

0,00 zł

za każdą zmianę

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3,00 zł

1,50 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

bez opłat

bez opłat

Visa

Visa
"młodzieżowa"

Mastercard
"młodzieżowa"

Mastercard PRP

Visa PRP

1. Wydanie karty dla :
za każdą kartę,
pobierana w momencie
złożenia wniosku

1) posiadacza rachunku
2) współposiadacza rachunku
3) osoby wskazanej
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w
2.
przypadku uszkodzenia
3.

Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi,
współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej:

4. Obsługa karty debetowej
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki
5.
na wniosek klienta
6. Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
1)
spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)

1)

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

naliczana od
wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu
terminala POS)1)
w bankomatach za granicą (na terytorum państw członkowskich
5)
EOG2))
4)

w bankomatach za granicą (poza terytorum państw członkowskich
6)
EOG2))
7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

pięć rozliczonych pięć rozliczonych
wypłat w miesiącu wypłat w miesiącu
kalendarzowym
kalendarzowym
bez opłat, każda bez opłat, każda
kolejna 2,00zł
kolejna 2,00zł

2% min.5,00 zł

1,00 zł

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

2% min.5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

bez opłat

bez opłat

2% min. 5,00 zł

1,00 zł

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

1,00 zł

bez opłat

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

bez opłat

bez opłat

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

8. Wydanie pierwszego numeru PIN
9. Wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta

za każdy numer PIN
za każdy numer PIN

5,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10,00 zł

6,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10. Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB

za każdą zmianę

2) innych, niż wskazane w pkt 1

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) banków SGB

za każde sprawdzenie

0,50 zł

1,00 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

za każde zestawienie

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1
12. Zestawienie transakcji przesyłane na życzenie klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie
klienta
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w
14.
ciągu 3 dni roboczych)
13.

miesięcznie

15. Transakcje bezgotówkowe
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

nie dotyczy

nie dotyczy

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez opłat

karta Visa - 3% karta
Mastercard - bez
opłat

3%

3%

bez opłat

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
3) płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG);
16.

-

naliczana od kwoty
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia
walucie innej niż PLN
operacji

17. Usługa 3D - secure: rejestracja usługi

jednorazowo

1) Pod warunkiem, że placówka udostępniła usługę wypłat w POS
2) Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
3) „bez opłat” w przypadku dokonania minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą w miesiącu kalendarzowym w przeciwnym wypadku 5,00 zł

OPŁATY ZA ZMIANY WYMAGAJĄCE ZŁOŻENIA I WYPEŁNIENIA WNIOSKU POBIERANE SĄ W DNIU JEGO ZŁOŻENIA

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Dział I. RACHUNKI
Rozdział 7. Karty płatnicze wydane do rachunku bieżącego (debetowe)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Wydanie karty do rachunku prowadzonego w
pakiecie:
1) KLIENT INSTYTUCJONALNY
a) pierwszej
b) kolejnej
2) ROLNIK
a) pierwszej
b) kolejnej
2. Wydanie:

Tryb pobierania opłaty

Visa Business

Mastercard Business

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

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

1.

1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
2) nowej karty w miejsce utraconej
3. Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w
pakiecie:
1) KLIENT INSTYTUCJONALY
2) ROLNIK
4.

za każdą kartę, pobierana w momencie
złożenia wniosku

za każdą kartę

za każdą kartę

Użytkowanie karty:

1) KLIENT INSTYTUCJONALNY
2) ROLNIK
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat
5.
gotówki na wniosek klienta
6. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i
zrzeszonych banków spółdzielczych

miesięcznie

6,00 zł

6,00 zł

od każdej zmiany

10,00 zł

10,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

bez opłat

bez opłat

2) w kasach banków SGB1)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 21)
5a) w bankomatach za granicą na terenie EOG

naliczana od wypłacanej kwoty

7.

Wydanie pierwszego numeru PIN

8.

Wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta

9. Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
10.

4,50 zł
3% min.5,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 5,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdy numer PIN

10,00 zł

10,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł

4,50 zł

7,00 zł

7,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

5b) w bankomatach za granicą poza terenem EOG
6) w ramach usługi cash back

4,50 zł
3% min.5,00 zł

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

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1

za każde sprawdzenie

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

11. Zestawienie transakcji przesyłane na życzenie klienta

miesięcznie

3,00 zł

3,00 zł

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na
12.
życzenie klienta

za każde zestawienie

3,00 zł

3,00 zł

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

za każdą przesyłkę

bez opłat

bez opłat

Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia
14. otrzymania wezwania z Banku Spółdzielczego w
Błaszkach

po upływie terminu

50,00 zł

50,00 zł

13.

15. Transakcje bezgotówkowe
16.

Opłata za przewalutowania i rozliczenie transakcji
dokonanej w walucie innej niż PLN

-

bez prowizji

bez prowizji

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

3%

bez opłat

jednorazowo

nie dotyczy

nie dotyczy

17. Usługa 3D - secure: rejestracja usługi
1)

Pod warunkiem, że placówka udostępniła usługę wypłat w POS

OPŁATY ZA ZMIANY WYMAGAJĄCE ZŁOŻENIA I WYPEŁNIENIA WNIOSKU POBIERANE SĄ W DNIU JEGO ZŁOŻENIA

Dział I. RACHUNKI
Rozdział 8. Karty online

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Obsługa karty płatniczej

2.
3.

Wydanie karty płatniczej
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)
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)

TRYB POBIERANIA OPŁATY
miesięcznie

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

naliczana od wypłacanej kwoty

4.

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

naliczana od wypłacanej kwoty

5.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

6.
7.

Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1)
sieci SGB
2)
innych, niż wskazane w pkt 1)
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
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 członkowskiego EOG)

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

8.

9.
10.
11.

12.

Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

13
14.

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

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Mastercard Mobile / Visa Mobile
0 zł w przypadku dokonania co najmniej 5
transakcji bezgotówkowych kartą w miesiącu
kalendarzowym, w przeciwnym wypadku - 7
zł
0,00 zł
bez opłat
5,00 zł
3% min.5 zł
3% min.10 zł
3% min.10 zł
3% min.5 zł
1,50 zł
6,00 zł
4,50 zł
7,00 zł

za każde sprawdzenie

miesięcznie
za każdą przesyłkę
-

1,50 zł
2,50 zł
5,00 zł
45,00 zł
bez prowizji
bez prowizji
bez prowizji

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

Visa 3%
10,00 zł
10,00 zł

Bank Spółdzielczy w Błaszkach
Dział I. RACHUNKI
Rozdział 9. Instrumenty płatnicze

Lp

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

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

Aktywacja BLIK
Użytkowanie 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

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

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

DZIAŁ II. KREDYTY
Rozdział 1. Kredyty i pożyczki dla klientów indywidualnych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu - kredyty konsumenckie:

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty

3%
naliczana od kwoty udzielonego kredytu; za odnowienie limitu na każde kolejne 12miesięcy - 2% prowizji od kwoty odnowienia kredytu, najpóźniej w dniu
uruchomienia limitu

a) kredyt odnawialny w ROR

b) Kredyt gotówkowy:
dla klientów posiadających ROR
dla klientów nie posiadających ROR

2%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu

3,5%
4,0%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu

Za wydanie klientom- na ich wniosek - zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów
bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje / figuruje jako dłużnik Banku

50,00 zł

za każdy egzemplarz zaświadczenia

3

Za wydanie odpisu umowy kredytowej

30,00 zł

za każdy egzemplarz zaświadczenia

4

Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie:

30,00 zł

za każdy duplikat dokumentu

1% nie mniej niż 30,00 zł

naliczana od kwoty prolongowanej

c) kredyt z dotacjami z WFOŚiGW
2

a) wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej
b) wykreślenia zastawu rejestrowego z rejestru zastawów
c) zwolnienia cesji
d) zwolnienia z pod obciążenia hipoteką części nieruchomości
5

Za udzielenie prolongaty terminu spłaty kredytu, bądź raty kredytu od kwoty prolongowanej

6

Za zmianę warunków umowy na wniosek klienta z wyjątkiem prolongaty

200,00 zł

za każdy wniosek

7

Za sporządzenie oceny sytuacji ekonomicznej ( zdolności kredytowej ) podmiotu na jego wniosek

80,00 zł

za każdy egzemplarz oceny

8

Za sporządzenie na wniosek kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat kredytu

25,00 zł

za każdy wniosek

9

Udzielenie poręczenia lub gwarancji bankowej

3%

od wysokości udzielonego poręczenia lub gwarancji bankowej

10 Za dokonanie cesji obrotów z ROR
11 Prowizja przygotowawcza od kredytu mieszkaniowego, pożyczki hipotecznej:

12 Za wysłanie upomnienia w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki
13

Za wysłanie wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczk

14 Prowizja rekompensacyjna od kredytu mieszkaniowego udzielonego od 01.04.2022 r.

Za sporządzenie wniosków o:
wykreślenie z hipoteki,
15 wykreślenie zastawu,
przeniesienie własności,
zwolnienie cesji cesji.

30,00 zł
1% - 3%

za dokonanie cesji
naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia kredytu (dotyczy
kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia
kredytu

za każde upomnienie

brak opłat

za każde wezwanie

brak opłat

naliczana od kwoty spłacanej przed
terminem spłaty określonym w
harmonogramie spłat, płatna w dniu
dokonania przedterminowej spłaty
całości lub części kredytu, pobierana
do 36 miesięcy od daty zawarcia
umowy kredytowej

2%*

30,00

za każdy wniosek (dotyczy kredytów udzielonych od 08.06.2022r.)

*Nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Jeżeli do zakończenia
obowiązywania umowy o kredyt hipoteczny pozostało mniej niż rok, nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone za okres pozostały do zakończenia umowy.
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DZIAŁ II. KREDYTY
Rozdział 2. Kredyty i pożyczki dla klientów instytucjonalnych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu
a) kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z terminem spłaty do 6 miesięcy
b) kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z terminem spłaty do 1 roku
c) kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą powyżej 1 roku
d) kredyty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty

1% - 3%
1% - 3%
0,5% - 3%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowionego kredytu (dotyczy
kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu

2% - 4%

2.

Prowizja za gotowość ( od niewykorzystanej kwoty kredytu) dotyczy kredytów na działalność gospodarczą i dla
rolników

1,50%

dotyczy kredytów w rachunku bieżącym; naliczana w stosunku rocznym od różnicy
pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji, a kredytem wykorzystanym, za każdy
dzień niewykorzystania

3.

Prowizja za administrowanie kwotą niewykorzystanego kredytu ( od niewykorzystanej kwoty kredytu) dotyczy
kredytów na działalność gospodarczą i dla rolników

1,50%

dotyczy kredytów w rachunku bieżącym; naliczana w stosunku rocznym od różnicy
pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji, a kredytem wykorzystanym, za każdy
dzień niewykorzystania

4. Prowizja za obsługę dopłat ARiMR

0,03%*

naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu, pobierana wraz ze spłatą raty
odsetkowej

5. Prowizja za obsługę kredytu

0,03%*

naliczana miesięcznie od kwoty kredytu wg stanu na ostatniego dnia miesiąca,
pobierana od pierwszego dnia następnego miesiąca, (z wyłączeniem kredytów w
rachunku bieżącym, kredytów preferencyjnych i kredytów w konsorcjum)
za każdy odpis umowy

Za wydanie na wniosek klienta odpisu umowy kredytowej
6.

30,00 zł

Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów
7. bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia, że klient figuruje/nie figuruje jako dłużnik Banku/za wydanie
opinii bankowej
8. Za sporządzanie wniosku:
a) o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
b) o wykreślenie zastawu na pojeździe z rejestru zastawów
c) o zwolnieniu cesji PZU
d) zwolnienie z pod obciążenia hipoteką części nieruchomości
9. Za udzielenie prolongaty terminu spłaty kredytu, bądź raty kredytu od kwoty prolongowanej
10. Za zmianę warunków umowy na wniosek klienta ( np. Zmiana zabezpieczenia, przejęcia długu, przystąpienia do
długu),
11. Za sporządzenie oceny sytuacji ekonomicznej ( zdolności kredytowej ) podmiotu na jego wniosek

100,00 zł

za każdy egzemplarz zaświadczenia

50,00 zł

za każdy egzemplarz wniosku

1% min. 150,00 zł - max. 500,00 zł

za każdą czynność

1% min. 150,00 zł - max. 500,00 zł

za każdą czynność

200,00 zł

za każdy egzemplarz oceny

12. Upomnienie lub wezwanie do zapłaty kredytu, rat kapitałowych i /lub odsetek po upływie terminu umownego - od
każdego upomnienia (wezwania)

25,00 zł

za każdy egzemplarz monitu/upomnienia

13. Za sporządzenie na wniosek kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat kredytu

30,00 zł

za każdy wniosek

3% - 5%

od wysokości udzielonego poręczenia lub gwarancji bankowej

30,00 zł - 100,00 zł

za każdą czynność

14. Udzielenie poręczenia lub gwarancji bankowej
15. Za inne czynności i usługi nieprzewidziane w taryfie BS może pobierać opłatę, której wysokość ustala we własnym
zakresie w zależności od czasochłonności wykonanej usługi
16. Za dokonanie cesji obrotów z rachunku bieżącego
17. Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu, raty kredytu/ pożyczki, likwidacji limitu kredytu
18. Opłata za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu (z wyłączeniem kredytów w rachunku bieżącym i gwarancji)
*oprocentowanie w skali miesiąca

30,00 zł

za dokonanie cesji

0,70%

jednorazowo od kwoty spłaty,likwidacji kwoty limitu, dokonanej przynajmniej 3m-ce
przed terminem. Dotyczy kredytów w sytuacji normalnej.

100 zł

jednorazowo, pobierana w dniu złożenia wniosku

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Dział III Produkty wycofane z oferty Banku

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

"Plus"1)

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku

-

bez opłat

miesięcznie

bez opłat 2)

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek własny

-

bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku

-

bez opłat

4. Realizacja przelewów:
1) złożonych w formie papierowej z wyłączeniem:

8,00 zł

a) wpłaty na Sieradzką Spółdzielnię Mieszkaniową

0,00 zł

b) przelewów na cele charytatywne
c) przelewów na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w
Błaszkach
d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie EXPRESS ELIXIR

0,00 zł
1,00 zł
10,00 zł

e) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie SORBNET
2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

5.

25,00 zł
za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

0,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach

0,00 zł

d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie EXPRESS ELIXIR

10,00 zł

e) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie SORBNET

20,00 zł

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

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

0,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach
realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów
2)
dostępu:

0,00 zł

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Błaszkach
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach

0,00 zł
za każdy przelew
0,00 zł

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

za każdą dyspozycję

5,00 zł
bez opłat

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

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

za każdą dyspozycję

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

5,00 zł
bez opłat

6. Polecenie zapłaty:
1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

2,00 zł

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo
3)
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku
4)
dłużnika
7.

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem

0,00 zł
za każdą dyspozycję

5,00 zł
5,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej:

za każdy wyciąg
w miesiącu)

(raz

bez opłat

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w siedzibie banku
prowadzącej rachunek
2)

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

za każdy wyciąg

bez opłat

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

za każdą zmianę albo
odwołanie

30,00 zł

10. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie

za każdą dyspozycję

30,00 zł

9.

11. Abonament za korzystanie z usługi SMS Banking
12. Opłata za zmianę numeru telefonu do usługi SMS Banking
13. Wysłanie sms przez Bank z tytułu korzystania z usługi SMS Banking
14. Za usługę pośrednictwa przekazania środków za granicę
15. Abonament za korzystanie z usługi Internet Banking
16.

Opłata za przekazywanie haseł jednorazowych SMS

17. Udostępnienie aplikacji Portfel SGB
18. Administowanie aplikacją Portfel SGB

miesięcznie

2,00 zł

opłata jednorazowa

10,00 zł

za każdą operację (sms)

0,30 zł

za każdy przelew

10,00 zł

miesięcznie

bez opłat

-

bez opłat

opłata jednorazowa

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

1) Produkt dostepny w ofercie Banku do 31 marca 2018r.
2) bez oplat w przypadku miesięcznych wpływów w wysokości min. 2 tys. zł jednorazowo z tytułu wynagrodzenia

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Dział III. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU
Karty płatnicze wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

Visa
"młodzieżowa"

Maestro/
Visa

bez opłat

30,00 zł

za każdą kartę,
pobierana w momencie
złożenia wniosku

nie dotyczy

0,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

1. Wydanie karty dla :
1) posiadacza rachunku
a posiadacza rachunku dla Pakietu PLUS 3)
b posiadacza Konta za złotówkę 2)
2) współposiadacza rachunku
a współposiadacza /pełnomicnika Konta za złotówkę 2)
3) osoby wskazanej
2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w
przypadku uszkodzenia

za każdą kartę

bez opłat

30,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

20,00 zł

35,00 zł

bez opłat

30,00 zł

30,00 zł

nie dotyczy

3.
Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi,
współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej:
1) Pakiet MŁODZIEŻ
2)

Pakiet STANDARD / Konto Rada Rodziców / Klienci MGOPS

za każdą kartę

nie dotyczy

30,00 zł

3) Pakiet SENIOR

nie dotyczy

30,00 zł

4) Pakiet PLUS 3)

nie dotyczy

30,00 zł

5) Konto za złotówkę

nie dotyczy

nie dotyczy

4. Obsługa karty debetowej
1) Pakiet MŁODZIEŻ
2) Pakiet STANDARD / Konto Rada Rodziców / Klienci MGOPS
3) Pakiet SENIOR

miesięcznie

bez opłat

nie dotyczy

nie dotyczy

5,00 zł

nie dotyczy

5,00 zł

4) Pakiet PLUS 3)

nie dotyczy

0,00 zł

5) Konto za złotówkę

nie dotyczy

nie dotyczy

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

bez opłat

1,50 zł

1,50 zł

1,30 zł

1,30 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

0,60 zł

0,60 zł

5.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki
na wniosek klienta

za każdą zmianę

6. Opłata za wypłatę gotówki:
1)

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

2) w kasach banków SGB1)

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

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

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2

naliczana od
wypłacanej kwoty

5) w bankomatach za granicą

6) w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

7. Wydanie pierwszego numeru PIN
8. Wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta

za każdy numer PIN
za każdy numer PIN

0,00 zł

5,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

9. Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB

za każdą zmianę

2) innych, niż wskazane w pkt 1

4,50 zł

4,50 zł

7,00 zł

7,00 zł

bez opłat

bez opłat

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) banków SGB

za każde sprawdzenie

2) innych, niż wskazane w pkt 1
11. Zestawienie transakcji przesyłane na życzenie klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie
klienta
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w
13.
ciągu 3 dni roboczych)
12.

14. Transakcje bezgotówkowe
15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej
16. Usługa 3D - secure: rejestracja usługi
1)
2)
3)

miesięcznie
za każde zestawienie

1,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

45,00 zł

-

bez prowizji

bez prowizji

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia
operacji

3%

3% (dot. Visa
Electron)

jednorazowo

1,00 zł

1,00 zł

Pod warunkiem, że placówka udostępniła usługę wypłat w POS
Posadacz/współposiadacz/pełnomocnik nie ponosi opłat za wydanie pierwszej karty do Konta za złotówkę (karty wydane do 31.12.2018 r.) oraz
za
obsługę
karty (dotyczy
4 pierwszych
latmarca
funkcjonowania
kart wydanych do 31.12.2018 r.)
Produkt
dostepny
w ofercie
Banku do 31
2018r.

OPŁATY ZA ZMIANY WYMAGAJĄCE ZŁOŻENIA I WYPEŁNIENIA WNIOSKU POBIERANE SĄ W DNIU JEGO ZŁOŻENIA

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Dział III. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU
Karty płatnicze wydane do rachunku bieżącego (debetowe)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Wydanie karty do rachunku prowadzonego w
pakiecie:
1) KLIENT INSTYTUCJONALNY
a) pierwszej
b) kolejnej
2) ROLNIK
a) pierwszej
b) kolejnej
2. Wydanie:

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Visa Business

1.

za każdą kartę, pobierana w momencie
złożenia wniosku

40,00 zł
40,00 zł
za każdą kartę

1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
2) nowej karty w miejsce utraconej
3. Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w
pakiecie:
1) KLIENT INSTYTUCJONALY
2) ROLNIK
4.

40,00 zł
40,00 zł

40,00 zł
40,00 zł

za każdą kartę

40,00 zł
40,00 zł

Użytkowanie karty:

1) KLIENT INSTYTUCJONALNY
2) ROLNIK
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat
5.
gotówki na wniosek klienta
6. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i
zrzeszonych banków spółdzielczych

miesięcznie

5,00 zł

od każdej zmiany

10,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

bez opłat

5,00 zł

2) w kasach banków SGB1)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 21)

4,50 zł
3% min. 3,50 zł
naliczana od wypłacanej kwoty

5) w bankomatach za granicą
6) w ramach usługi cash back
7.

Wydanie pierwszego numeru PIN

8.

Wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta

9. Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1

3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

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

za każdą zmianę

0,60 zł
5,00 zł
10,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1

za każde sprawdzenie

bez opłat
1,00 zł
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11. Zestawienie transakcji przesyłane na życzenie klienta

miesięcznie

7,00 zł

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na
12.
życzenie klienta

za każde zestawienie

10,00 zł

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

za każdą przesyłkę

45,00 zł

Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia
14. otrzymania wezwania z Banku Spółdzielczego w
Błaszkach

po upływie terminu

50,00 zł

-

bez prowizji

13.

15. Transakcje bezgotówkowe
16.

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie naliczana od kwoty transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
obcej

17. Usługa 3D - secure: rejestracja usługi
1)

jednorazowo

3%
1,00 zł

Pod warunkiem, że placówka udostępniła usługę wypłat w POS

OPŁATY ZA ZMIANY WYMAGAJĄCE ZŁOŻENIA I WYPEŁNIENIA WNIOSKU POBIERANE SĄ W DNIU JEGO ZŁOŻENIA

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Dział III. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1. Prowadzenie rachunku płatniczego:

Tryb pobierania opłaty

"Konto za złotówkę"

miesięcznie

1,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek własny

-

bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku

-

bez opłat

4. Polecenie przelewu:
1) złożonych w formie papierowej w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

a) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie EXPRESS ELIXIR

2,50 zł

za każdy przelew

10,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie SORBNET

25,00 zł

d) na rachunki Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

0,00 zł
0,00 zł

e) na cele charytatywne
złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej poniżej
2)
1.000.000,00 zł::

1,00 zł
a) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie EXPRESS ELIXIR

za każdy przelew
10,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie SORBNET
3) w kwocie powyżej 999.999,99 zł(przelewy realizowane są w systemie
SORBNET)
5.

20,00 zł

za każdy przelew

15,00 zł

Polecenie przelewu wewnętrznego na rachunki prowadzone w Banku
Spółdzielczym w Błaszkach:

1,00 zł

a) złożonego w formie papierowej

za każdy przelew

b) złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

0,50 zł
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6.

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

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

2,00 zł

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach

2)

2,00 zł

realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej :

0,50 zł

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach

3)

realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za
pośrednictwem usług bankowości 3)

1,50 zł

za każdy przelew

5,00 zł

4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

za każdą dyspozycję

5,00 zł
bez opłat

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

za każdą dyspozycję

b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
7. Polecenie zapłaty:
1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika
3)

odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty4)

5,00 zł
bez opłat
2,00 zł

za każdą dyspozycję

2,50 zł
5,00 zł
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8.

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem

za każdą dyspozycję

20,00 zł

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych:
1) w formie papierowej:
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w siedzibie banku
prowadzącej rachunek

bez opłat
za każdą dyspozycję

2) za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
10.

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

11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
12.

Powiadomienie SMS - abonament za korzystanie z usługi SMS
Banking

13. Opłata za zmianę numeru telefonu do usługi SMS Banking
14. Wysłanie sms przez Bank z tytułu korzystania z usługi SMS Banking

bez opłat
za każdą zmianę albo
odwołanie

30,00 zł

za każdą dyspozycję

30,00 zł

miesięcznie

2,00 zł

opłata jednorazowa

10,00 zł

za każdą operację (sms)

0,30 zł

Polecenie przelewu SEPA- realizacja poleceń wypłaty (przekazów) w
obrocie dewizowym nominowanych w EUR, z datą waluty TOMNEXT,
spełniających następujące warunki (łącznie):
15.
-rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG,
-bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta,
- określona opcja kosztowa SHA.
1) na rachunek w innym banku w kraju
2) na rachunek w innym banku poza krajem
16. Usługa bankowosci elektronicznej
17. Opłata za przekazywanie haseł jednorazowych SMS
18. Udostępnienie aplikacji Portfel SGB
19. Administowanie aplikacją Portfel SGB

za każdy przelew

miesięcznie

10,00 zł
10,00 zł
bez opłat

-

bez opłat

opłata jednorazowa

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

20. Polecenie przelewu w walucie obcej:
a) tryb normalny (TOMNEXT):
przekazy do równowartości 5 000 EUR
przekazy przekraczające równowartość 5.000 EUR

za każdy przelew

30,00 zł
65,00 zł

b) tryb pilny (OVERNIGHT):
przekazy do równowartości 5 000 EUR
przekazy przekraczające równowartość 5.000 EUR
21. Usługa bankowości telefonicznej
22. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

za każdy przelew

130,00 zł
165,00 zł

-

nie dotyczy

za każde zaświadczenie

bez opłat
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Dział III. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU
Rozdział 2. Obsługa rachunków bieżących
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku
bieżącego, rachunku pomocniczego):
1) otwarcie rachunku

Tryb pobierania opłaty

miesięcznie, za każdy
rachunek

2) prowadzenie rachunku
2.
3.
4.

"Wiele za niewiele"*

bez opłat
10,00 zł

Wpłaty gotówkowe na rachunek własny

naliczana od wpłacanej
kwoty

0,25% min. 3,00 zł

Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce banku:

naliczana od wypłacanej
kwoty

0,3% min. 3,00 zł

Realizacja przelewów:

2,50 zł

1) z wyłączeniem
a) wpłat na Sieradzką Spółdzielnię Mieszkaniową

bez opłat

b) przelewów na cele charytatywne

bez opłat

d) przelewów na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

1,50 zł

e) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie EXPRESS ELIXIR

10,00 zł

f) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie SORBNET

za każdy przelew

25,00 zł

2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostepu

5.

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

1,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach

1,30 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie EXPRESS ELIXIR

10,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie SORBNET

20,00 zł

Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez
klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą):
1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

za każdy przelew
2,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach

3,50 zł

realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów
2)
dostępu:
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

0,50 zł
za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach

1,50 zł

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złozona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

za każdą dyspozyję

5,00 zł

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

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

5,00 zł

za każdą dyspozycję

bez opłat

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
Polecenie zapłaty:

6.

1. opłaty pobierane z rachunku wierzyciela:
a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty

2,00 zł

b) realizacja polecenia zapłaty
2. opłaty pobierane z rachunku dłużnika:

2,50 zł
za każdą dyspozyję

a) realizacja polecenia zapłaty

2,50 zł

b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

5,00 zł

c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku

5,00 zł

7.

Zmiana karty wzorów podpisów, ustanowienie albo zmiana
pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję

20,00 zł

8.

Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego

za każdą dyspozycję

wg cen zakupu

Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów

za każdą dyspozycję

10,00 zł

9.
10.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
w formie papierowej:

11.

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w siedzibie banku
prowadzącej rachunek
b)poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail
klienta
Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na
wniosek klienta
a) z bieżącego roku kalendarzowego

za każdy wyciag
w miesiącu

raz

za każdy wyciag

za każde zestawienie

13.

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda

bez opłat

30,00 zł
30,00 zł + po 15,00 zł za każdy
poprzedni rok

b) z lat poprzednich

12.

bez opłat

za każde zaświadczenie

50,00 zł

za każdy dokument

30,00 zł + po 15,00 zł za każdy
poprzedni rok

Sporządzenie kopii:

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego
b) z lat poprzednich

30,00 zł

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji

20,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji

30,00 zł
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14.
1)

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie
wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia
rachunku):
w przypadku podjęcia gotówki

naliczana od kwoty do
wypłaty

2) w przypadku niepodjęcia gotówki
15.

bez opłat
0,2% min. 20,00 zł

Abonament za korzystanie z usługi Internet Banking

1) dla podmiotu posługującego się tokenem

miesięcznie

2) dla podmiotu posługujacego się kartą TAN/SMS

30,00 zł
6,00 zł

16.

Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu
przekroczenia salda

za każdy monit

25,00 zł

17.

Za wydanie opinii o kliencie na potrzeby innego banku

za każdą opinię

100,00 zł

18.

Abonament za korzystanie z usługi SMS Banking

miesięcznie

2,00 zł

12.

Opłata za zmianę numeru telefonu do usługi SMS Banking

opłata jednorazowa

10,00 zł

20.

Wysłanie sms przez Bank z tytułu korzystania z usługi SMS Banking

opłata za każdy sms

0,30 zł

21.

Opłata za wydanie tokena

1) wydanie pierwszego tokena
2) wydanie kolejnych tokenów

jednorazowo

bez opłat
wg ceny zakupu

Opłata za przekazywanie haseł jednorazowychSMS

-

23.

Za usługę pośrednictwa przekazania środków za granicę

za każdy przelew

10,00 zł

24.

Prowizja za rozpoznanie rachunku wirtualnego

za każdy przelew

0,15 zł -0,25 zł

22.

Opłata za ponowne odblokowanie hasła do Internet Bankingu
Udostępnienie aplikacji Portfel SGB
25.

Administowanie aplikacją Portfel SGB

bez opłat

za każde odblokowanie

5,00 zł

opłata jednorazowa

bez opłat

miesięcznie

bez opłat
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Dział III. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU
Rozdział 6. Karty płatnicze wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

Mastercard do
"Konta za
złotówkę"

za każdą kartę,
pobierana w momencie
złożenia wniosku

0,00 zł

1. Wydanie karty dla :
1) posiadacza rachunku
2) współposiadacza rachunku
3) osoby wskazanej
2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w
przypadku uszkodzenia

0,00 zł
0,00 zł

za każdą kartę

0,00 zł

3.
Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi,
współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej:
4. Obsługa karty debetowej
5.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki
na wniosek klienta

za każdą kartę

30,00 zł

miesięcznie

bez opłat

za każdą zmianę

10,00 zł

6. Opłata za wypłatę gotówki:
1)

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

bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1)

1,50 zł
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

4)

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu
terminala POS)1)

5)

w bankomatach za granicą (poza terytorum państw członkowskich
EOG2))

6) w ramach usługi cash back
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
7. płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)

3,00 zł

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

3% min. 4,50 zł
bez opłat

bez opłat

bez opłat
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8. Wydanie pierwszego numeru PIN
9. Wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta

za każdy numer PIN
za każdy numer PIN

0,00 zł
10,00 zł

10. Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB

za każdą zmianę

2) innych, niż wskazane w pkt 1

4,50 zł
7,00 zł

11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) banków SGB

za każde sprawdzenie

2) innych, niż wskazane w pkt 1
12. Zestawienie transakcji przesyłane na życzenie klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie
klienta
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w
14.
ciągu 3 dni roboczych)
13.

1,00 zł
1,50 zł

miesięcznie

2,00 zł

za każde zestawienie

2,00 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

15. Transakcje bezgotówkowe
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

bez prowizji

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;

bez prowizji

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
3) płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG);
16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej
17. Usługa 3D - secure: rejestracja usługi

-

bez prowizji
naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia
operacji

bez opłat

jednorazowo

nie dotyczy

OPŁATY ZA ZMIANY WYMAGAJĄCE ZŁOŻENIA I WYPEŁNIENIA WNIOSKU POBIERANE SĄ W DNIU JEGO ZŁOŻENIA
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Dział III. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU
Rozdział 7. Karty płatnicze wydane do rachunku bieżącego (debetowe)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Wydanie karty do rachunku prowadzonego w
pakiecie:
1) KLIENT INSTYTUCJONALNY
a) pierwszej
b) kolejnej
2) ROLNIK
a) pierwszej
b) kolejnej
2. Wydanie:

Tryb pobierania opłaty

"Wiele za niewiele"
Mastercard Business

za każdą kartę, pobierana w momencie
złożenia wniosku

bez opłat
40,00 zł

1.

1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia
2) nowej karty w miejsce utraconej
3. Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w
pakiecie:
1) KLIENT INSTYTUCJONALY
2) ROLNIK
4.

nie dotyczy
nie dotyczy
za każdą kartę

40,00 zł
40,00 zł

za każdą kartę

40,00 zł
nie dotyczy

Użytkowanie karty:

1) KLIENT INSTYTUCJONALNY
2) ROLNIK
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat
5.
gotówki na wniosek klienta
6. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i
zrzeszonych banków spółdzielczych

miesięcznie

od każdej zmiany

10,00 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

bez opłat

2) w kasach banków SGB1)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 21)

4,50 zł
3% min. 3,50 zł
naliczana od wypłacanej kwoty

5) w bankomatach za granicą
6) w ramach usługi cash back
7.

Wydanie pierwszego numeru PIN

8.

Wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta

9. Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1

bez opłat
nie dotyczy

3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł

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

1,50 zł
5,00 zł

za każdy numer PIN

10,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł
7,00 zł

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1

za każde sprawdzenie

bez opłat
1,00 zł
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11. Zestawienie transakcji przesyłane na życzenie klienta

miesięcznie

7,00 zł

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na
12.
życzenie klienta

za każde zestawienie

10,00 zł

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

za każdą przesyłkę

45,00 zł

Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia
14. otrzymania wezwania z Banku Spółdzielczego w
Błaszkach

po upływie terminu

50,00 zł

-

bez prowizji

13.

15. Transakcje bezgotówkowe
16.

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie naliczana od kwoty transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
obcej

17. Usługa 3D - secure: rejestracja usługi

jednorazowo

bez opłat
nie dotyczy

OPŁATY ZA ZMIANY WYMAGAJĄCE ZŁOŻENIA I WYPEŁNIENIA WNIOSKU POBIERANE SĄ W DNIU JEGO ZŁOŻENIA
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Dział I. RACHUNKI obowiązujące do 31.01.2021r.
Rozdział 2. Obsługa rachunków bieżących
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku
bieżącego, rachunku pomocniczego):
1) otwarcie rachunku

Tryb pobierania opłaty

miesięcznie, za każdy
rachunek

2) prowadzenie rachunku
2.
3.
4.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
KLIENT INSTYTUCJONALNY

ROLNIK

bez opłat

bez opłat

30,00 zł

30,00 zł

Wpłaty gotówkowe na rachunek własny

naliczana od wpłacanej
kwoty

0,25% min. 3,00 zł

bez opłat

Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce banku:

naliczana od wypłacanej
kwoty

0,3% min. 3,00 zł

0,6% min. 10,00 zł

2,50 zł

2,50 zł

a) wpłat na Sieradzką Spółdzielnię Mieszkaniową

bez opłat

bez opłat

b) przelewów na cele charytatywne

bez opłat

bez opłat

d) przelewów na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Błaszkach
(z wyłączeniem spłat kredytów i wpłat na lokaty Banku)

2,00 zł

2,00 zł

e) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie EXPRESS ELIXIR

10,00 zł

10,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Błaszkach (z
wyłączeniem spłat kredytów i wpłat na lokaty Banku)

1,30 zł

1,30 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach

1,30 zł

1,30 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie EXPRESS ELIXIR

10,00 zł

10,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie SORBNET

20,00 zł

20,00 zł

2,50 zł

2,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

Realizacja przelewów:
1) z wyłączeniem

f) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie SORBNET

za każdy przelew

2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostepu

5.

Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez
klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą):
1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach
realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów
2)
dostępu:
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach
3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złozona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

za każdą dyspozyję
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4) odwołanie zlecenia stałego:
5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty

2,00 zł

2,00 zł

b) realizacja polecenia zapłaty

2,50 zł

2,50 zł

a) realizacja polecenia zapłaty

2,50 zł

2,50 zł

b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

a) złożone w formie papierowej

za każdą dyspozycję

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
Polecenie zapłaty:

6.

1. opłaty pobierane z rachunku wierzyciela:

2. opłaty pobierane z rachunku dłużnika:

za każdą dyspozyję

c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku
7.

Zmiana karty wzorów podpisów, ustanowienie albo zmiana
pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

8.

Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego

za każdą dyspozycję

wg cen zakupu

wg cen zakupu

Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

bez opłat

9.
10.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
w formie papierowej:

11.

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w siedzibie banku
prowadzącej rachunek
b)poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail
klienta
Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na
wniosek klienta
a) z bieżącego roku kalendarzowego

za każdy wyciag
w miesiącu

raz

za każdy wyciag

30,00 zł

30,00 zł + po 15,00 zł za każdy poprzedni
rok

30,00 zł + po 15,00 zł za każdy poprzedni
rok

za każde zaświadczenie

50,00 zł

50,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

za każdy dokument

30,00 zł + po 15,00 zł za każdy poprzedni
rok

30,00 zł + po 15,00 zł za każdy poprzedni
rok

a) klient określi datę dokonania operacji

20,00 zł

20,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji

30,00 zł

30,00 zł

b) z lat poprzednich

13.

bez opłat

30,00 zł

za każde zestawienie

12.

bez opłat

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda

Sporządzenie kopii:

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego
b) z lat poprzednich
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
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14.
1)

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie
wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia
rachunku):
w przypadku podjęcia gotówki

naliczana od kwoty do
wypłaty

2) w przypadku niepodjęcia gotówki
15.

bez opłat

bez opłat

0,2% min. 20,00 zł

0,2% min. 20,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

6,00 zł

4,00 zł

Abonament za korzystanie z usługi Internet Banking

1) dla podmiotu posługującego się tokenem

miesięcznie

2) dla podmiotu posługujacego się SMS
16.

Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu
przekroczenia salda

za każdy monit

25,00 zł

25,00 zł

17.

Za wydanie opinii o kliencie na potrzeby innego banku

za każdą opinię

100,00 zł

100,00 zł

18.

Abonament za korzystanie z usługi SMS Banking

miesięcznie

2,00 zł

2,00 zł

12.

Opłata za zmianę numeru telefonu do usługi SMS Banking

opłata jednorazowa

10,00 zł

10,00 zł

20.

Wysłanie sms przez Bank z tytułu korzystania z usługi SMS Banking

opłata za każdy sms

0,50 zł

0,50 zł

21.

Opłata za wydanie tokena

1) wydanie pierwszego tokena
2) wydanie kolejnych tokenów

jednorazowo

bez opłat

bez opłat

wg ceny zakupu

wg ceny zakupu

Opłata za przekazywanie haseł jednorazowychSMS

opłata za każdy sms

0,30 zł

0,30 zł

23.

Za usługę pośrednictwa przekazania środków za granicę

za każdy przelew

10,00 zł

10,00 zł

24.

Prowizja za rozpoznanie rachunku wirtualnego

nie dotyczy

22.

Opłata za ponowne odblokowanie hasła do Internet Bankingu
Udostępnienie aplikacji Portfel SGB
25.

Administowanie aplikacją Portfel SGB

za każdy przelew

0,15 zł -0,25 zł

za każde odblokowanie

5,00 zł

5,00 zł

opłata jednorazowa

bez opłat

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

bez opłat
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Dział I. RACHUNKI obowiązujące do 31.01.2021r.
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

Klienci MGOPS/
Konto 500+2)

SENIOR

"Konto TAK"2)

1.

Prowadzenie rachunku płatniczego:

miesięcznie

0,00 zł

3,00 zł

1,00 zł

2.

Wpłaty gotówkowe na rachunek własny

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3.

Wypłaty gotówkowe z rachunku

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

4.

Polecenie przelewu:

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

1) złożonych w formie papierowej w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:
a) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie EXPRESS ELIXIR
za każdy przelew
c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie SORBNET
d) na rachunki Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
e) na cele charytatywne
złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej poniżej
2)
1.000.000,00 zł::
a) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie EXPRESS ELIXIR

za każdy przelew

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach - realizowanych w systemie SORBNET
3)

w kwocie powyżej 999.999,99 zł(przelewy realizowane są w systemie
SORBNET)

za każdy przelew

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

Polecenie przelewu wewnętrznego na rachunki prowadzone w
5. Banku Spółdzielczym w Błaszkach (z wyłączeniem spłat kredytów i
wpłat na lokaty Banku):

a) złożonego w formie papierowej

za każdy przelew

b) złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
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6.

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

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach

2)

realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej :

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Bank Spółdzielczy w
Błaszkach

3)

realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za
pośrednictwem usług bankowości 3)

za każdy przelew

4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

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

za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

b) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej
7.

3)
8.
9.

Polecenie zapłaty:

odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty4)
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych:

1) w formie papierowej:
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w siedzibie banku
prowadzącej rachunek
2) za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

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

za każdą zmianę albo
odwołanie

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie

za każdą dyspozycję

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

miesięcznie

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

opłata jednorazowa

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

za każdą operację (sms)

0,50 zł

0,50 zł

0,50 zł

10.

Powiadomienie SMS - abonament za korzystanie z usługi SMS
12.
Banking
13. Opłata za zmianę numeru telefonu do usługi SMS Banking
14. Wysłanie sms przez Bank z tytułu korzystania z usługi SMS Banking
Polecenie przelewu SEPA- realizacja poleceń wypłaty (przekazów) w
obrocie dewizowym nominowanych w EUR, z datą waluty TOMNEXT,
spełniających następujące warunki (łącznie):
15.
-rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG,
-bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta,
- określona opcja kosztowa SHA.
1) na rachunek w innym banku w kraju
2) na rachunek w innym banku poza krajem
16. Usługa bankowosci elektronicznej
17.

Opłata za przekazywanie haseł jednorazowych SMS

18. Udostępnienie aplikacji Portfel SGB
19. Administowanie aplikacją Portfel SGB

za każdy przelew

miesięcznie

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

bez opłat

opłata za każdy sms

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

opłata jednorazowa

bez opłat

bez opłat

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

bez opłat

bez opłat

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

65,00 zł

65,00 zł

65,00 zł

130,00 zł

130,00 zł

130,00 zł

165,00 zł

165,00 zł

165,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

20. Polecenie przelewu w walucie obcej:
a) tryb normalny (TOMNEXT):
przekazy do równowartości 5 000 EUR
przekazy przekraczające równowartość 5.000 EUR

za każdy przelew

b) tryb pilny (OVERNIGHT):
przekazy do równowartości 5 000 EUR
przekazy przekraczające równowartość 5.000 EUR
21. Usługa bankowości telefonicznej
22. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym
23. Udostępnienie aplikacji SGB Mobile
24. Administowanie aplikacją SGB Mobile

za każdy przelew
za każde zaświadczenie

bez opłat

bez opłat

bez opłat

opłata jednorazowa

bez opłat

bez opłat

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

bez opłat

bez opłat

* Podstawowy rachunek płatniczy obowiązuje od
08.08.2018r.
1) - bez oplat dla Rady Rodziców,Klientów MGOPS i Konta 500+
2)Posiadaczem rachunku mogą być osoby nie posiadające rachunku
ROR w Banku Spółdzielczym w Błaszkach
3)

Dla przelewów w systemie SORBNET, złożonych z datą przyszłą w formie papierowej, stosuje się opłaty zgodnie z ust. 4.
Realizacja przelewów.
4)
Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank
5)
Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzglednia się
czynności, o których mowa w ust.4 pkt.1) lit.a, ust.4 pkt.2) lit.a, ust.5 lit.a, ust.5 lit.b,

