TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W
ŁASINIE

DZIAŁ II. DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR).
Lp.

Wyszczególnienie czynności

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Otwarcie, i prowadzenie i likwidacja rachunków:
Rachunki oszczędnościowe – wkładów oszczędnościowych:
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Likwidacja rachunku :
*) (nie dotyczy rachunków nieczynnych w obrocie oszczędnościowym)
1.1.3.1 rachunku oszczędnościowego a’vista
.
* (w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank prowizja pobierana jest do
wysokości środków na rachunku, jednak nie więcej niż 5,00 zł)
1.1.3.2 rachunku oszczędnościowego mieszkaniowego z wypłatą premii gwarancyjnej
.
1.1.3.3 rachunku oszczędnościowego mieszkaniowego bez wypłaty premii gwarancyjnej
.
1.1.3.4 rachunku oszczędnościowo-kredytowego TWÓJ DOM
.
1.1.3.5 książeczki oszczędnościowej terminowej
.
1.2.
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR)
*) (nie dotyczy rachunków ROR nieczynnych w obrocie oszczędnościowym)
1.2.1. Otwarcie rachunku
1.2.2. Prowadzenie rachunku
1.2.3. Likwidacja rachunku ROR
*) (w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank prowizja pobierana jest do
wysokości środków na rachunku, jednak nie więcej niż 10,00 zł)
2.
Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowych,
oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz wypłat gotówkowych na podstawie
innych dowodów na złożony wkład oszczędnościowy
3.
Realizacja przelewów:
3.1.
złożonych w formie papierowej
3.1.1. na rachunki prowadzone w BS Łasin
*) (z wyłączeniem przelewów między rachunkami tego samego klienta tzw. to
samo modulo)
3.1.2. na rachunki prowadzone w innych bankach (nie dotyczy „Konta Start”)
3.2.
złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
3.2.1. na rachunki prowadzone w BS Łasin
3.2.2. na rachunki prowadzone w innych bankach (nie dotyczy „Konta Start”)
3.3.
SORBNET (realizowany w trybie przyspieszonym)
4.
Przelewy wykonane w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe):
4.1.
Złożenie zlecenia stałego
4.1.1.
osobiście w placówce BS Łasin
4.1.2.
poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking)
4.2.
Realizacja zlecenia stałego
4.2.1.
na rachunki prowadzone w BS Łasin
4.2.2.
na rachunki prowadzone w innych bankach:
4.2.2.1 - złożone w formie papierowej osobiście w placówce BS Łasin
.
4.2.2.2 - złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking)
.
4.3.
zlecenia z przeliczeniem z obcej waluty na złotówki
- złożone w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach
4.4.
Modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego
4.4.1. złożone osobiście w placówce BS Łasin
4.4.2. złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking)
4.5.
Odwołanie zlecenia stałego
4.5.1. złożone osobiście w placówce BS Łasin
4.5.2. złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking)
5.
Polecenie zapłaty:
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Tryb pobierania
opłaty

miesięcznie

Stawka
obowiązująca

bez opłat
bez opłat

5,00 zł

50,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
5,00 zł

miesięcznie
jednorazowo

bez opłat
1,00 zł
10,00 zł

-

bez opłat

za każdy przelew
2,50 zł

3,50 zł
bez opłat
1,00 zł
30,00 zł
Opłata
jednorazowa
3,00 zł
0,00 zł
za każdy przelew
za każdy przelew

1,00 zł
2,00 zł
1,00 zł

za każdy przelew
3,50 zł
za każdą
dyspozycję
opłata
jednorazowa

3,00 zł
0,00 zł
3,00 zł
0,00 zł
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5.1.
5.2.
5.3.
6.
7.
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.3.
8.3.1.
8.3.2.

8.3.3.
8.4.
9.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.
11.

złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty (przyjęcie upoważnienia
do obciążania rachunku)
realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika (pobierana od dłużnika)
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja
treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
usunięty
usunięty
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego zgodnie z umową :
raz w miesiącu:
odbierany osobiście w banku
wysyłany listem zwykłym
każdy kolejny wyciąg w miesiącu:
odbierany osobiście
wysyłany listem zwykłym
odpis z wyciągu rachunku bankowego lub historii rachunku (drukowany
specjalnie na życzenie Posiadacza rachunku):
rok bieżący
lata poprzednie
- z datą dokumentu : do 31.07.2011 r.
- z datą dokumentu : od dnia 01.08.2011 r.
za sporządzenie odpisu dowodu księgowego do wyciągu
dostarczany drogą elektroniczną e-mail
Za wydanie zaświadczenia, opinii (wymienione w punktach 1-4 pozycje mogą
stanowić 1 zaświadczenie, łączna / maksymalna kwota za zaświadczenie nie
może przekroczyć 25,00 zł)
posiadanym rachunku
o numerze rachunku
o obrotach na rachunku
o stanie środków na rachunku
Ustanowienie lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

14.
15.

Za udzielenie telefonicznej informacji na hasło o stanie środków
na rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych
Za przeniesienie ROR z BS Łasin do innego banku, w przypadku,
gdy wypowiedzenie r-ku następuje przed upływem 12 miesięcy od dnia
otwarcia ROR w BS w Łasinie
Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej
nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego
numeru rachunku bankowego odbiorcy
Za przyjęcie listy inkasowej
Wydanie książeczki oszczędnościowej a’vista

16.

Za umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej

17.

Za wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce zniszczonej,
utraconej
Przepisanie książeczki w wyniku cesji z tytułu zmiany właściciela książeczki
Za przyjęcie, zmianę lub odwołanie dyspozycji posiadacza wkładu
oszczędnościowego w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Za zmianę częściej niż raz w roku kalendarzowym deklarowanej kwoty
wpłat dokonywanych na mieszkaniowym rachunku oszczędnościowokredytowym „Twój Dom”
Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku Sądu/ lub
na podstawie aktu notarialnego
Za przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym
jako zabezpieczenie należności innego banku
Opłata za udzielenie informacji o poszukiwanych rachunkach poprzez
Centralną informację.
Opłaty nie pobiera się od organów wymienionych w art.110 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

12.

13.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
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opłata
jednorazowa
za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję

3,00 zł
1,00 zł
3,00 zł

za każdy
dokument
bez opłat
bez opłat
1,00 zł
3,00 zł
za każdy
rozpoczęty
miesiąc

za 1 szt.

1,00 zł
20,00 zł
5,00 zł
2,00 zł
bez opłat

na wniosek
klienta, za każde
zaświadczenie

za każdą
dyspozycję
miesięcznie*1)

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
3,50 zł
5,00 zł

opłata
jednorazowa

15,00 zł

za każdą
dyspozycję

20,00 zł

za każdą listę
za każdą
książeczkę
za każdą
książeczkę
za każdą
książeczkę
za każdą cesję
od dyspozycji

5,00 zł
10,00 zł

za każdą zmianę

50,00 zł

od każdego
spadkobiercy
za każde przyjęte
pełnomocnictwo
od każdej
wymienionej
osoby
we wniosku

15,00 zł

10,00 zł
6,00 zł
50,00 zł
20,00 zł

30,00 zł
15,00 zł
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Rozdział 2. Karty płatnicze (karty wydane do ROR – debetowe)
Lp.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

Wyszczególnienie czynności
Wydanie karty:
Visa Electron, Maestro dla:
posiadacza i współposiadacza rachunku
osoby wskazanej
Visa Electron „młodzieżowa” dla posiadacza rachunku
MasterCard Debit Paypass dla:
posiadacza i współposiadacza rachunku
osoby wskazanej
MasterCard Debit Paypass „młodzieżowa” dla posiadacza rachunku
Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi,
współposiadaczowi lub osobie wskazanej
Zastrzeżenie karty
Używanie karty
Transakcje bezgotówkowe
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Banku Polskiej
Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych (z wyłączeniem
BS Brodnica)
w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej*2)
w bankomatach obcych (innych niż wskazane w pkt. 1)
w kasach obcych (innych niż wskazane w pkt. 2)*2)

6.5.

w bankomatach za granicą

6.6.

wypłata gotówki w ramach usługi Cash back

7.
7.1.
7.2.
8.

Tryb pobierania
opłaty
za każdą kartę

bez opłat
bez opłat
bez opłat

za każdą kartę
miesięcznie*1)
za każdą wypłatę

9.
10.
10.1.
10.2.
11.
12.

Zmiana PIN w bankomacie:
banków SGB
innych niż wskazane w pkt 1)
Zestawienie transakcji przesłanych do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
bez opłat
bez opłat
1,00 zł
bez prowizji
bez opłat

naliczana
od wypłacanej
kwoty
za każdą wypłatę
(prowizja pobierana
w dniu rozliczenia
operacji)

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
banków SGB
innych niż wskazane w pkt. 1)
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki
na wniosek klienta
Przesłanie do klienta numeru PIN

Stawka
obowiązująca

za każde
sprawdzenie
za każdą zmianę
za każdy numer
PIN
za każdą zmianę

miesięcznie*1)
za każde
zestawienie

1,50 zł
1,30 zł
3 % min. 4,50
zł
3 % min. 4,50
zł
0,60 zł

bez opłat
1,00 zł
7,00 zł
3,50 zł

4,50 zł
7,00 zł
3,00 zł
5,00 zł

Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej
Lp
1.
1.1.

Tryb pobierania
opłaty

Wyszczególnienie czynności

1.2.

Usługa SMS:
za wysyłane SMS-y z informacją o operacjach na rachunku (max. limit
do 20 SMS-ów w miesiącu)
każdy dodatkowy SMS w miesiącu

1.3.
2.
2.1.
2.2.

za zmianę jednego numeru telefonu do usługi SMS
Opłaty dotyczące banku internetowego:
aktywacja usługi banku internetowego
abonament za bank internetowy (nie dotyczy „Konta Start”)

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.

za wydanie kodów dostępu:
lista haseł jednorazowych (w tym wznowiona) *3):
karta zdrapka (w tym wznowiona) *4) :
autoryzacja transakcji kodem SMS
zablokowanie na prośbę klienta dostępu do usługi banku internetowego
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Stawka
obowiązująca

miesięcznie*1)

3,00 zł

za każdy SMS
w miesiącu powyżej
20-tego SMS-a

0,20 zł

za każdą zmianę

2,00 zł

miesięcznie*1)
za każdą
listę/kartę
miesięcznie
-

bez opłat
4,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
1,50 zł
10,00 zł
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2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

odblokowanie na prośbę klienta dostępu do usług banku internetowego
ponowne generowanie na prośbę klienta hasła, hasła aktywacji do usługi
banku internetowego
zastrzeżenie środków identyfikacji dostępu: listy haseł jednorazowych,
karty zdrapki oraz nr telefonu służącego do autoryzacji transakcji
Potwierdzenie dokonania transakcji wykonanej w Internet Bankingu

za każdą transakcję

10,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

Rozdział 4. „Konto Start” dla klientów w wieku od 13 do 25 roku życia.
Lp.

Tryb pobierania
opłaty

Wyszczególnienie czynności

1.
1.1.
1.2.

„Konto Start” dla klientów w wieku od 13-25 roku życia:
otwarcie rachunku
prowadzenie rachunku

1.3.

Likwidacja
Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadku zamiany jednego rodzaju
rachunku na inny
przelewy złożone w formie papierowej
na rachunki prowadzone w BS w Łasinie
na rachunki prowadzone w innych bankach
przelewy dokonane za pomocą Banku Internetowego:
na rachunki prowadzone w BS Łasin
na rachunki prowadzone w innych bankach
opłaty za Bank Internetowy:
abonament
pozostałe opłaty i prowizje pobierane są wg stawek standardowych dla
ROR

1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.
1.6.1.
1.7.

-

Stawka
obowiązująca
bez opłat
bez opłat
5,00 zl

za każdy przelew
bez opłat
1,00 zł
bez opłat
0,70 zł
miesięcznie*1)
-

1,50 zł
-

Rozdział 5. Pozostałe
Lp.
1.
2.
3.

4.

5.

Wyszczególnienie czynności
Za przechowywanie w depozycie bankowym :
- duplikatów kluczy
Nieuzasadniona reklamacja
Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty (monitu) z powodu
powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po
upływie terminu spłaty)
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie dokumentu (w systemie
MIG-DZ)
Polecenie wypłaty za granicę (dokonanie blokady środków
na rachunku bankowym z tytułu przekazów zagranicznych)

Tryb pobierania
opłaty
opłata miesięczna
za 1 depozyt*1)
za każde wezwanie
do zapłaty (monit)

Stawka
obowiązująca
10,00 zł
bez opłat
12,00 zł

za każde
zastrzeżenie/dokumen
t
za każdą blokadę

20,00 zł

Tryb pobierania
opłaty
za każdą dyspozycję –
pobierana w dniu
wykonania dyspozycji
miesięcznie
za każdą dyspozycję –
pobierana w dniu
wykonania dyspozycji

Stawka
obowiązująca

15,00 zł

Rozdział 6. Obsługa rachunków walutowych w EUR, USD, GBP
Lp.

Wyszczególnienie czynności

1.

Otwarcie rachunku

2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie rachunku bez wniesienia pierwszej wpłaty
Prowadzenie rachunku
Wpłata na rachunek
Wypłata z rachunku
Przewalutowanie środków w ramach rachunków prowadzonych w BS
Łasin ze sporządzeniem dokumentu księgowego
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0,00 zł
25,00 zł
3,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
5,00 zł
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Wydanie zaświadczenia
Likwidacja rachunku
Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) w obrocie dewizowym za
granicę lub innych banków w kraju – tryb normalny TOMNEX, tryb
pilny OVERNIGHT

7.
8.
9.

10.

30,00 zł
20,00 zł
5,00 zł

za każdy przekaz –
pobierane w dniu
wykonywania
dyspozycji
Opłaty z tytułu przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach, przelewy zagraniczne i transgraniczne oraz
opłaty za nie wymienione wcześniej czynności i usługi bankowe w obrocie walut wymienialnych – określone wg
stawek SGB- Bank S.A. zgodnie z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty
wymienialne*5)

*1)

opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej
przez Bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed
upływem roku od pobrania.

*2)

pod warunkiem, że placówka udostępnia taką usługę,

*3)

użytkownik automatycznie otrzymuje nową listę haseł jednorazowych, jeżeli przed wykorzystaniem 80 hasła nie złoży
w Banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia,

*4)

użytkownik automatycznie otrzymuje nową kartę zdrapkę, jeżeli przed wykorzystaniem 40 hasła nie złoży w Banku
oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia,
*5)
opłatę tę dolicza się do odpowiedniej opłaty z tytułu przelewów (przekazów) zagranicznych określonej w aktualnej
Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne w SGB-Banku S.A. opłata nie jest pobierana w
przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami SGB-Banku S.A. i/lub banków
spółdzielczych należących do grupy SGB.
Rozdział 7. Podstawowy rachunek płatniczy
Lp.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.1.1.

Wyszczególnienie czynności
Rachunek Podstawowy
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Likwidacja rachunku
Wpłaty i wypłaty gotówkowe
Realizacja przelewów:
złożonych w formie papierowej
na rachunki prowadzone w BS Łasin

Tryb pobierania
opłaty
-

Stawka
obowiązująca
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

za każdy przelew
po wykorzystaniu w
m-cu
kalendarzowym
łącznie 5
dyspozycji
określonych w
punktach: 3.1.1;
3.1.2; 3.2.2;
4.2.1; 4.2.2.1;
4.2.2.2 każda
kolejna dyspozycja
jest płatna w
wysokości
określonej w tabeli.
2,50 zł
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3.1.2.

na rachunki prowadzone w innych bankach

3.2.
3.2.1.
3.2.2.

złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
na rachunki prowadzone w BS Łasin
na rachunki prowadzone w innych bankach

3.3.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.

SORBNET (realizowany w trybie przyspieszonym)
Przelewy wykonane w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe):
Złożenie zlecenia stałego
osobiście w placówce BS Łasin
poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking)
Realizacja zlecenia stałego
na rachunki prowadzone w BS Łasin

4.2.2.

na rachunki prowadzone w innych bankach:

po wykorzystaniu w
m-cu
kalendarzowym
łącznie 5
dyspozycji
określonych w
punktach: 3.1.1;
3.1.2; 3.2.2;
4.2.1; 4.2.2.1;
4.2.2.2 każda
kolejna dyspozycja
jest płatna w
wysokości
określonej w tabeli.
3,50 zł
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bez opłat
po wykorzystaniu
w m-cu
kalendarzowym
łącznie 5
dyspozycji
określonych w
punktach: 3.1.1;
3.1.2; 3.2.2;
4.2.1; 4.2.2.1;
4.2.2.2 każda
kolejna dyspozycja
jest płatna w
wysokości
określonej w tabeli.
1,00 zł
30,00 zł
Opłata
jednorazowa
3,00 zł
0,00 zł
za każdy przelew po wykorzystaniu w
m-cu
kalendarzowym
łącznie 5
dyspozycji
określonych w
punktach: 3.1.1;
3.1.2; 3.2.2;
4.2.1; 4.2.2.1;
4.2.2.2 każda
kolejna dyspozycja
jest płatna w
wysokości
określonej w tabeli.
1,00 zł
za każdy przelew
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4.2.2.1 - złożone w formie papierowej osobiście w placówce BS Łasin
.

po wykorzystaniu w
m-cu
kalendarzowym
łącznie 5
dyspozycji
określonych w
punktach: 3.1.1;
3.1.2; 3.2.2;
4.2.1; 4.2.2.1;
4.2.2.2 każda
kolejna dyspozycja
jest płatna w
wysokości
określonej w tabeli.
2,00 zł
po wykorzystaniu w
m-cu
kalendarzowym
łącznie 5
dyspozycji
określonych w
punktach: 3.1.1;
3.1.2; 3.2.2;
4.2.1; 4.2.2.1;
4.2.2.2 każda
kolejna dyspozycja
jest płatna w
wysokości
określonej w tabeli.
1,00 zł

4.2.2.2 - złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking)
.

4.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
9.
10.

zlecenia z przeliczeniem z obcej waluty na złotówki
- złożone w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach
Modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego
złożone osobiście w placówce BS Łasin
złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking)
Odwołanie zlecenia stałego
złożone osobiście w placówce BS Łasin
złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking)
Polecenie zapłaty:
złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty (przyjęcie upoważnienia
do obciążania rachunku)
realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika (pobierana od dłużnika)
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja
treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
Karty
Wydanie karty:
Visa zbliżeniowa, Mastercard zbliżeniowa
posiadacza i współposiadacza rachunku
osoby wskazanej

za każdy przelew

Obsługa/używanie karty debetowej
Zastrzeżenie karty
Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi
lub osobie wskazanej
Transakcje bezgotówkowe
Przesłanie do klienta numeru PIN

miesięcznie

Zmiana PIN w bankomacie:
banków SGB
innych niż wskazane w pkt 1)
Sprawdzenie salda na rachunku w bankomatach:
banków SGB
innych niż wskazane w pkt 1)
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek
klienta
Opłata za wypłatę gotówki:
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3,50 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

za każdą kartę
bez opłat
bez opłat

za każdą kartę

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez prowizji
za każdy numer bez opłat
PIN
za każdą zmianę
0,00 zł
0,00 zł
za każde
sprawdzenie
bez opłat
1,00 zł
za każdą zmianę 0,00 zł
za każdą wypłatę
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10.1.
10.2.
10.3.

10.4.
10.5

w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Banku Polskiej Spółdzielczości
i zrzeszonych Banków Spółdzielczych (z wyłączeniem BS Brodnica)
w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej *2)
w bankomatach obcych (innych niż wskazane w pkt. 1)

10.6.
10.7.

w kasach obcych (innych niż wskazane w pkt. 2)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
wypłata gotówki w ramach usługi Cash back

11.
12.

Zestawienie transakcji przesłanych do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

Usługi bankowości elektronicznej
Usługa SMS:
za wysłane SMS-y z informacją o operacjach na rachunku (max limit do 20
SMS-ów w miesiącu
1.2.
każdy dodatkowy SMS w miesiącu

bez opłat
bez opłat
pięć rozliczonych
wypłat w
miesiącu
kalendarzowym
bez opłat, każda
kolejna w
wysokości
określonej w
tabeli.
1,30 zł

naliczana
od wypłacanej
kwoty

nie dotyczy
za każdą wypłatę 0,60 zł
(prowizja
pobierana w dniu
rozliczenia
operacji)
Miesięcznie *1) 2,58 zł
za każde
2,58 zł
zestawienie

1.
1.1.

1.3.
2.
2.1.
2.2
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

za zmianę jednego numeru telefonu do usługi SMS
Opłaty dotyczące banku internetowego:
aktywacja usługi banku internetowego
abonament za bank internetowy
za wydanie kodów dostępu:
lista haseł jednorazowych ( w tym wznowiona) *3)

Miesięcznie *1)

3,00 zł

za każdy SMS w
miesiącu
powyżej 20-tego
SMS-a
za każdą zmianę

0,20 zł

Miesięcznie *1)
za każdą
listę/kartę

autoryzacja transakcji kodem SMS
zablokowanie na prośbę klienta dostępu do usługi banku internetowego
odblokowanie na prośbę klienta dostępu do usług banku internetowego
ponowne generowanie na prośbę klienta hasła, hasła aktywacji do usługi banku
internetowego
zastrzeżenie środków identyfikacji dostępu: listy haseł jednorazowych, karty
zdrapki oraz telefonu służącego do autoryzacji transakcji
potwierdzenie dokonania transakcji wykonanej w Internet Bankingu

bez opłat
3 % min. 4,50 zł

2,00 zł
bez opłat
0,00 zł
5,00 zł

miesięcznie
-

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

-

0,00 zł

za każdą
transakcję

5,00 zł

Inne usługi
1.

Wydanie zaświadczenia, opinii o posiadanym rachunku płatniczym

2.
3.

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (wyciąg)
Ustanowienie lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania
rachunkiem
Za udzielenie telefonicznej informacji na hasło o stanie środków na
rachunku
Za przenoszenie rachunku z BS Łasin do innego banku, w przypadku, gdy
wypowiedzenie r-ku następuje przed upływem 12 miesięcy od dnia
otwarcia rachunku w BS w Łasinie

4.
5.
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za każdą
dyspozycję
Miesięcznie *1)
opłata
jednorazowa

bez opłat
bez opłat
3,50 zł
5,00 zł
15,00 zł
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6.

Opłata za udzielenie informacji o poszukiwanych rachunkach poprzez
Centralną informację (opłaty nie pobiera się od organów wymienionych w art.
110 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe)

7.

Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie dokumentu (w systemie
MIG-DZ)

8.

Od każdej
15,00 zł
wymienionej
osoby we
wniosku
za każde
15,00 zł
zastrzeżenie/dok
umentu
za każdą
20,00 zł
dyspozycję

Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej
nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego
numeru rachunku bankowego odbiorcy
od dyspozycji
9.
Za przyjęcie, zmianę lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w
20,00 zł
sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
od każdego
10.
Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku Sądu lub na
15,00 zł
spadkobiercy
podstawie aktu notarialnego
za każdą listę
11.
Za przyjęcie listy inkasowej
5,00 zł
za każdą blokadę 15,00 zł
12.
Polecenie wypłaty za granicę (dokonanie blokady środków na rachunku
bankowym z tytułu przekazów zagranicznych)
*1) opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej
przez Bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed
upływem roku od pobrania,
*2)

pod warunkiem, że placówka udostępnia taką usługę,
*3) użytkownik automatycznie otrzymuje nową listę haseł jednorazowych, jeżeli przed wykorzystaniem 80 hasła nie złoży w
w Banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia
Rozdział.8 Konto za Złotówkę (mniejsze opłaty i prowizje pobiera się przez 4 lata liczone od dnia otwarcia tego rachunku)
Lp.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Tryb pobierania
opłaty

Wyszczególnienie czynności
Konto za Złotówkę
otwarcie rachunku
prowadzenie rachunku

-

Stawka
obowiązująca
bez opłat
1,00 zł

Likwidacja .

10,00 zł

Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany jednego rodzaju rachunku na inny

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

przelewy złożone w formie papierowej
na rachunki prowadzone w BS w Łasinie
na rachunki prowadzone w innych bankach
przelewy dokonane za pomocą Banku Internetowego:
na rachunki prowadzone w BS Łasin
na rachunki prowadzone w innych bankach
opłaty za Bank Internetowy:
abonament

za każdy
przelew

2,50 zł
3,50 zł
bez opłat
1,00 zł

miesięcznie
4,00 zł

Karty płatnicze wydane do „Konta za Złotówkę”
Lp.

Wyszczególnienie czynności

1.
1.1.

Wydanie karty:
MasterCard Debit Paypass dla

1.1.1.
1.1.2.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.

6.2.
6.3.

Tryb pobierania
opłaty
za każdą kartę

posiadacza i współposiadacza rachunku
osoby wskazanej

Stawka obowiązująca

0,00 zł
0,00 zł

Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi,
współposiadaczowi lub osobie wskazanej
Zastrzeżenie karty
Używanie karty
Transakcje bezgotówkowe
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Banku Polskiej
Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych (z wyłączeniem
BS Brodnica)
w terminalach płatniczych sieci SGB w kasach banków SGB
w bankomatach innych niż wskazane w pkt. 6.1.
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za każdą kartę

bez opłat

bez opłat
miesięcznie
0,00 zł
bez prowizji
za każdą wypłatę
bez opłat

1,50 zł
3,00 zł
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6.4.
6.5.

w terminalach płatniczych innych niż wskazane w pkt. 6.2.
w bankomatach za granicą
wypłata gotówki w ramach usługi Cash back

7.

Sprawdzenie salda rachunku/zapytanie o dostępne środki w
bankomatach:
sieci banków SGB
sieci innych niż SGB
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki
na wniosek klienta
Przesłanie do klienta numeru PIN

9.
10.
10.1.
10.2.
11.
11.1

3 % min. 4,50 zł
bez opłat

za każdą wypłatę
(prowizja pobierana
w dniu rozliczenia bez opłat
operacji)

6.6.

7.1.
7.2.
8.

naliczana
od wypłacanej
kwoty

Zmiana PIN w bankomacie:
sieci banków SGB
sieci innych niż SGB
Zestawienie transakcji przesłanych do klienta – w formie papierowej
listem zwykłym
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji (na życzenie klienta)

za każde
sprawdzenie
1,00 zł
1,50 zł
za każdą zmianę 7,00 zł
za każdy numer 3,50 zł
PIN
za każdą zmianę
4,50 zł
7,00 zł
miesięcznie
2,58 zł
za każde
zestawienie

5,00 zł

Pozostałe opłaty i prowizje pobierane są według stawek standardowych jak dla ROR

Taryfa obowiązuje: od 02.11.2018r.

Łasin, dnia 24.10.2018 r.

Zarząd BS:

)
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