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Taryfa prowizji i opłat
Klient indywidualny

DZIAŁ I - Postanowienia ogólne
1. Bank Spółdzielczy w Kórniku pobiera opłaty i prowizje za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych zgodnie z niniejszą „Taryfą opłat i prowizji za czynności
i usługi bankowe świadczone przez Bank Spółdzielczy w Kórniku dla klientów indywidualnych” zwaną dalej Taryfą opłat i prowizji dla klientów indywdualnych.
2. Opłaty i prowizje ustalane są w złotych, za wyjątkiem kart wydawanych do rachunków bieżących w walutach wymienialnych, które pobierane są w walucie rachunku, do
którego wydano kartę.
3. Opłaty i prowizje podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
5. Opłaty i prowizje pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo
bezgotówkowej.
6. Opłaty i prowizje za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; dopuszcza się zaksięgowanie opłaty/prowizji w ciężar innego
rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta lub są pobierane poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
7. Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
a) niezwłocznie, w dni złożenia lub wykonania dyspozycji
b) cyklicznie
c) w innych terminach wskazanych w Taryfie opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem
8. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 7 pkt b pobierane są w następujących terminach:
a) do 7-go dnia każdego miesiąca ( - dotyczy opłat za prowadzenie rachunków
b) do ostatniego dnia każdego miesiąca - dotyczy opłat za użytkowanie karty, SMS Powiadomień, hasła do telefonicznej infromacji o stanie rachunku
9. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy z pakietów dla klientów indywidualnych oferowanych przez Bank.
10. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w "Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia
rachunków bankowych dla klientów indywidualnych" oraz "Regulaminie funkcjonowania kart przedpłaconych".
11. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą, za wyjątkiem kart wydanych do rachunków bieżących w walutach wymienialnych, ustalane są od
kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach...
12. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku
Spółdzielczego w Kórniku.
13. W umowie strony mogą inaczej określić zasady lub stawki pobieranych opłat.

1

Taryfa prowizji i opłat
Klient indywidualny

Bank Spółdzielczy w Kórniku
Twój Bank blisko Ciebie!

DZIAŁ II – Czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych.
ROZDZIAŁ 1 – Obsługa Rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w złotych
Wysokość prowizji lub opłaty dla danego pakietu (ROR)
Rodzaj czynności

Lp.

Tryb pobierania
opłaty

START

STANDARD

(od 13 do 25 roku życia)

SENIOR

„Konto za złotówkę”1)*

PODSTAWOWY RACHUNEK
PŁATNICZY (PRP)2)

"Konto TAK!"5)*

(Emeryt lub Rencista)

STAR

STAN

SENI

ZA1Z

PORP

KTAK

miesięcznie

bez opłat

8,00 zł

3,00 zł

1,00 zł

bez opłat

1,00 zł

Podtypy dla rachunków
Prowadzenie rachunku
1.

Prowadzenie rachunku

Wpłaty i wypłaty gotówkowe
2.

Wpłata gotówkowa na rachunek dokonywana w placówce BS Kórnik

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3.

Wypłata gotówkowa z rachunku dokonywana w placówce BS Kórnik

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

8,00 zł

bez opłat

8,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każda
kolejna 5,00 zł3)

7,00 zł

Polecenie przelewu
Realizacja polecenia przelewów złożonych w formie papierowej:
1) na rachunki prowadzone w BS Kórnik (wewnętrzny)
4.

za każdy przelew
2) na rachunki prowadzone w innych bankach

7,00 zł

7,00 zł

3,00 zł

7,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,00 zł

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każda

1,00 zł

Realizacja polecenia przelewów złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
1) na rachunki prowadzone w BS Kórnik (wewnętrzny)
5.

za każdy przelew
2) na rachunki prowadzone w innych bankach

5 pierwszych dyspozycji w
miesiącu kalendarzowym bez
opłat, każdy kolejny 1,00 zł

1,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

1,00 zł

kolejna 1,00 zł3)

Realizacja polecenia przelewu w systemie EXPRESS ELIXIR (płatności natychmiastowe):
6.

1) na rachunki w innych bankach złożony w formie papierowej
2) na rachunki w innych bankach złożony za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
*usługa nie jest dostępna dla poleceń przelewów na rachunku US

7.

Realizacja polecenia przelewów w systemie SORBNET do godziny 14:30
*usługa nie jest dostępna dla poleceń przelewów na rachunku US

za każdy przelew

za każdy przelew

Zlecenia stałe / Przelewy z odroczonym terminem płatności
Realizacja zlecenia stałego na rachunek w BS Kórnik
8.

1) złożonego w formie papierowej

za każdy przelew

2) złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

2,00 zł

2,50 zł

bez opłat

2,50 zł

bez opłat

2,50 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

7,00 zł

7,00 zł

3,00 zł

7,00 zł

bez opłat

7,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

bez opłat

1,00 zł

Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku
9.

1) złożonego w formie papierowej

za każdy przelew

2) złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
Modyfikacja zlecenia stałego
10.

1) złożonego w formie papierowej

za każdą dyspozycję

2) złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

2,00 zł

2,50 zł

1,00 zł

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Polecenie zapłaty
11.

Ustanowienie zgody polecenia zapłaty

za każdą dyspozycję

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

12.

Realizacja / powiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z rachunku dłużnika

za każdą dyspozycję

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

bez opłat

3,00 zł

13.

Odwołanie polecenia zapłaty

za każdą dyspozycję

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

14.

Aktualizacja zgody polecenia zapłaty

za każdą dyspozycję

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat
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Wyciągi bankowe
Opłata za sporządzenie wyciągu miesięcznie:

15.

1) w formie papierowej i odbierany w placówce BS Kórnik

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2) w formie papierowej i wysyłany za pośrednictwem operatora pocztowego listem zwykłym na adres
posiadacza rachunku

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

3) w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej (e-mail) 4)

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

4) w formie elektronicznej, pobierany za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3) w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej (e-mail)

4)

4) w formie elektronicznej, pobierany za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
Opłata za sporządzenie wyciągu po zmianie salda:
1) w formie papierowej i odbierany w placówce BS Kórnik
16.

2) w formie papierowej i wysyłany za pośrednictwem operatora pocztowego listem zwykłym na adres
posiadacza rachunku

za każdy sporządzony
wyciąg

Inne opłaty związane z rachunkami ROR
za każdy monit/
wezwanie do zapłaty

w wysokości rzeczywistego kosztu wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej SA dla przesyłki poleconej ze zwrotnym poleceniem odbioru

17.

Wysłanie monitu o powstaniu niedopuszczalnego salda debetowego, wezwania do zapłaty

18.

Udzielanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku

miesięcznie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

19.

Abonament za korzystanie z usługi SMS Powiadomienia (informacja SMS o saldzie rachunku)

miesięcznie

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

20.

Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

21.

Złożenie, zmiana lub odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

22.

Realizacja przelewu z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

za każdy przelew

7,00 zł

7,00 zł

3,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

od każdej
blokady/wniosku

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

5,00 zł

Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym na rzecz:
23.

1) Banku Spółdzielczego w Kórniku
2) innych podmiotów, niż wskazane w pkt. 1

1)

Rachunek zakładany w okresie od 24.11.2017 do 14.11.2019

2)

Podstawowy Rachunek Płatniczy obowiązuje od 08.08.2018r.

3)

Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzglęnia się czynności, o których mowa w ust. 4 pkt.2, ust. 5 pkt 2.

4)

Po wprowadzeniu usługi do oferty Banku.

5)

Rachunek zakładany od 15 listopada 2019r.

*)

dla pracowników jednostek budżetowych oraz finansowych rachunek zakładany jako "Konto za zero" - brak opłat za wszystkie usługi związane z prowadzeniem rachunku (wpłaty, wypłaty, przelewy etc.) a opłaty związane z obsługą kart płatniczych tak jak przy pakiecie konta osobistego na podtsaiwe którego rachunek został otwarty

3

Taryfa prowizji i opłat
Klient indywidualny

ROZDZIAŁ 2 – Rachunki oszczędnościowe w złotych
Wysokość prowizji / opłaty
Lp.

Rodzaj czynności

Tryb pobierania opłaty

Rachunek oszczędnościowy w złotych

Prowadzenie rachunku
1.

Prowadzenie rachunku

miesięcznie

bez opłat

-

bez opłat

Wpłaty gotówkowe
2.

Wpłata gotówkowa na rachunek w placówce BS Kórnik

Wypłata gotówkowa
3.

Wypłata gotówkowa z rachunku dokonywana w placówce BS Kórnik

-

jedna dyspozycja w miesiącu kalendarzowym bez opłat,
każda kolejna 15,00 zł2)

Polecenie przelewu
Realizacja polecenia przelewów złożonych w formie papierowej:
4.

-

1) na rachunki prowadzone w BS Kórnik (wewnętrzny)

jedna dyspozycja w miesiącu kalendarzowym bez opłat,
każda kolejna 15,00 zł2)

2) na rachunki prowadzone w innych bankach
Realizacja polecenia przelewów złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
5.

-

1) na rachunki prowadzone w BS Kórnik (wewnętrzny)

jedna dyspozycja w miesiącu kalendarzowym bez opłat,
każda kolejna 15,00 zł2)

2) na rachunki prowadzone w innych bankach
Realizacja polecenia przelewu w systemie EXPRESS ELIXIR (płatności natychmiastowe):
6.

1) na rachunki w innych bankach złożony w formie papierowej

15,00 zł
za każdy przelew

2) na rachunki w innych bankach złożony za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
*usługa nie jest dostępna dla poleceń przelewów na rachunku US

15,00 zł

Zlecenia stałe / Przelewy z odroczonym terminem płatności
Realizacja zlecenia stałego na rachunek w BS Kórnik
7.

-

1) złożonego w formie papierowej

jedna dyspozycja w miesiącu kalendarzowym bez opłat,
każda kolejna 15,00 zł2)

2) złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku
8.

-

1) złożonego w formie papierowej

jedna dyspozycja w miesiącu kalendarzowym bez opłat,
każda kolejna 15,00 zł2)

2) złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
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Wyciągi bankowe
Opłata za sporządzenie wyciągu miesięcznie:

9.

1) w formie papierowej i odbierany w placówce BS Kórnik

-

bez opłat

2) w formie papierowej i wysyłany za pośrednictwem operatora pocztowego listem zwykłym na adres posiadacza rachunku

-

bez opłat

3) w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej (e-mail) 1)

-

bez opłat

4) w formie elektronicznej, pobierany za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

-

bez opłat

Opłata za sporządzenie wyciągu po zmianie salda:
1) w formie papierowej i odbierany w placówce BS Kórnik
10.

3,00 zł

2) w formie papierowej i wysyłany za pośrednictwem operatora pocztowego listem zwykłym na adres posiadacza rachunku

10,00 zł
za każdy sporządzony wyciąg

3) w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej (e-mail) 1)

bez opłat

4) w formie elektronicznej, pobierany za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

bez opłat

Inne opłaty związane z rachunkami oszczędnościowymi
11.

Udzielanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku

miesięcznie

12.

Abonament za korzystanie z usługi SMS Powiadomienia (informacja SMS o saldzie rachunku)

miesięcznie

5,00 zł
3,00 zł

13.

Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję

20,00 zł

14.

Złożenie, zmiana lub odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

za każdą dyspozycję

20,00 zł

15.

Realizacja przelewu z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

za każdy przelew

7,00 zł

Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym na rzecz:
16.

1) Banku Spółdzielczego w Kórniku

od każdej blokady/wniosku

2) innych podmiotów, niż wskazane w pkt. 1
1)

Po wprowadzeniu usługi do oferty Banku

2)

Do limitu jednej bezpłatnej transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w pkt. 3, 4, 5, 7, 8

bez opłat
40,00 zł
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Taryfa prowizji i opłat
Klient indywidualny

ROZDZIAŁ 3 – Rachunki oszczędnościowe w walucie wymienialnej
Lp.

Rodzaj czynności

Tryb pobierania opłaty

Wysokość prowizji / opłaty

-

bez opłat

Prowadzenie rachunku
1.

Prowadzenie rachunku

Wpłaty i wypłaty gotówkowe
2.

Wpłata gotówkowa na rachunek

-

bez opłat

3.

Wypłata gotówkowa z rachunku

-

bez opłat

1) w formie papierowej i odbierany w placówce BS Kórnik

-

bez opłat

2) w formie papierowej i wysyłany za pośrednictwem operatora pocztowego listem zwykłym na adres
posiadacza rachunku

-

bez opłat

3) w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej (e-mail) 1)

-

bez opłat

4) w formie elektronicznej, pobierany za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

-

bez opłat

Wyciągi bankowe
Opłata za sporządzenie wyciągu miesięcznie:

4.

Opłata za sporządzenie wyciągu po zmianie salda:
1) w formie papierowej i odbierany w placówce BS Kórnik
5.

3,00 zł

2) w formie papierowej i wysyłany za pośrednictwem operatora pocztowego listem zwykłym na adres
posiadacza rachunku
3) w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej (e-mail)

za każdy sporządzony wyciąg

1)

10,00 zł
bez opłat

4) w formie elektronicznej, pobierany za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

bez opłat

Inne opłaty związane z rachunkami oszczędnościowymi
6.

Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję

20,00 zł

7.

Złożenie, zmiana lub odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

za każdą dyspozycję

20,00 zł

8.

Realizacja przelewu z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

za każdy przelew

7,00 zł

Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym na rzecz:
9.

1) Banku Spółdzielczego w Kórniku

od każdej blokady/wniosku

2) innych podmiotów, niż wskazane w pkt. 1
1)

Po wprowadzeniu usługi do oferty Banku

6

bez opłat
40,00 zł

Taryfa prowizji i opłat
Klient indywidualny

ROZDZIAŁ 4 – Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych
Lp.

Rodzaj czynności

Tryb pobierania opłaty

Wysokość prowizji / opłaty

-

bez opłat

Prowadzenie rachunku
1.

Prowadzenie rachunku

Wpłaty i wypłaty gotówkowe
2.

Wpłata gotówkowa na rachunek

-

bez opłat

3.

Wypłata gotówkowa z rachunku

-

bez opłat

Polecenie przelewu
Realizacja polecenia przelewów:
4.

1) na rachunki prowadzone w BS Kórnik (wewnętrzny)

za każdy przelew

2) na rachunki prowadzone w innych bankach

bez opłat
7,00 zł

Inne opłaty związane z rachunkami terminowych lokat oszczędnościowych
5.

Zgłoszenie zastrzeżenia o zagubieniu książeczki lokaty terminowej

za każdą książeczkę

15,00 zł

6.

Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję

20,00 zł

7.

Złożenie, zmiana lub odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

za każdą dyspozycję

20,00 zł

8.

Realizacja przelewu z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

za każdy przelew

7,00 zł

Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym na rzecz:
9.

1) Banku Spółdzielczego w Kórniku

od każdej blokady/wniosku

2) innych podmiotów, niż wskazane w pkt. 1

bez opłat
40,00 zł

ROZDZIAŁ 5 – Elektroniczne kanały dostępu
Lp.

Rodzaj czynności

Tryb pobierania opłaty

Wysokość prowizji / opłaty

-

bez opłat

za każdy SMS kod

bez opłat

za każdy token MAA

bez opłat

1.

Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu (kanał www)

2.

Opłata za przekazywanie Kodów SMS

3.

Opłata za użytkowanie Tokena mobilnego MAA

4.

Zastrzeżenie środka identyfikacji elektronicznej

za każdą dyspozycję

bez opłat

za każdą dyspozycję

10,00 zł

Wykonanie na wniosek klienta:
5.

4) ponowne wydanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika)
5) zmiany parametrów limitów transakcji

5,00 zł
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Taryfa prowizji i opłat
Klient indywidualny

ROZDZIAŁ 6 – Karty płatnicze
A. Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (karty debetowe z funkcją zbliżeniową)
Wysokość prowizji / opłaty
Lp.

Tryb pobierania
opłaty

Rodzaj czynności

Mastercard/
Mastercard
"młodzieżowa"*

VISA / VISA
„młodzieżowa” *

Mastercard do „Konta
za Złotówkę”5)

Mastercard do
Podstawowego
Rachunku Płatniczego

Mastercard i VISA do
"Konta TAK!"

bez opłat

bez opłat

Wydanie karty:
1.

2.

1) dla posiadacza rachunku

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

2) dla współposiadacza rachunku

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

3) dla osoby wskazanej (użytkownika karty)

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

za każdą kartę

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu karty w przypadku
uszkodzenia

za każdą kartę

bez opłat

bez opłat

Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi
rachunku lub osobie wskazanej:
1) pakiet START
2) pakiet STANDARD
3.

za każdą kartę

3) pakiet SENIOR
4) pakiet „ Konto za złotówkę”

bez opłat

5) Podstawowy Rachunek Płatniczy

bez opłat

6) Konto TAK!

bez opłat

Użytkowanie karty
1) pakiet START (karty młodzieżowe)
4.

2) pakiet STANDARD
miesięcznie

3) pakiet SENIOR

bez opłat

bez opłat

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł
bez opłat5)

4) pakiet „ Konto za złotówkę”
5) Podstawowy Rachunek Płatniczy

bez opłat
0,00 zł/5,00 zł3)

6) Konto TAK!
Wypłata gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)

1)

3) w bankomatach w kraju, innych banków, niż wskazane w pkt 1
5.
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 1)
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 2))
6) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG2))

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

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

bez opłat

1,50 zł

2,00 zł4)

2% min. 5,00 zł

3,00 zł

pięć rozliczonych wypłat w
miesiącu kalendarzowym
bez opłat, każda kolejna
1,30 zł

1,00 zł

3% min. 4,50 zł

2% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

bez opłat

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 10,00 zł

bez opłat

2,00 zł4)

2% min. 5,00 zł4)

bez opłat
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3% min. 10,00 zł

bez opłat

1,00 zł

Taryfa prowizji i opłat
Klient indywidualny

6.

za każdą wypłatę pobierana
w dniu rozliczenia operacji

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

0,60 zł

bez opłat

bez opłat

0,60 zł

bez opłat

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

Transakcje bezgotówkowe
1) dokonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
7.

2) dokonywane poza terytorium państw członkowskich EOG

2

-

3) transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG2)
8.

Zastrzeżenie karty

9.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

10.

Wydanie nowego numeru PIN

bez prowizji

za każdą zmianę

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdy numer PIN

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

0,00 zł

6,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł

3,50 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

bez opłat

bez opłat

1,00 zł

bez opłat

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,50 zł

1,00 zł

1,50 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

za każde zestawienie

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,58 zł

2,00 zł

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

bez opłat

3,00%

bez opłat

bez opłat

za każdą przesyłkę

45,00 zł

Zmiana numeru PIN w bankomatach:
11.

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

12.

1) banków SGB

za każde sprawdzenie

2) banków innych niż wskazane w pkt 1
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych wysyłane do klienta:
13.

1) w formie papierowej listem zwykłym

miesięcznie

2) w formie elektronicznej na adres poczty e-mail
14.

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta

15.

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

16.

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

Mastercard - bez opłat
VISA - 3%
45,00 zł

1)

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

2)

Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Eurpoejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

45,00 zł

3)

0 zł w przypadku dokonania minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą w miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym wypadku 5 zł

4)

opłata obowiązuje od dnia 15 grudnia 2019r. w związku z wejściem w życie z dniem 15 grudnia 2019 r. Rozporządzenia nr 2019/518 Parlamentu Europejskiego dotyczącego opłat za płatności transgraniczne w euro

5)

od 15 listopada 2019r. Do Konta za złotówkę wydawane są karty Mastercard jak do Konta TAK! Opłata 0,00zł/5 zł miesięcznie 3)

* Karta wydawana jest osobie fizycznej, która nie przekroczyła 25 roku życia, posiadającej w Banku ROR.
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45,00 zł

45,00 zł

Taryfa prowizji i opłat
Klient indywidualny
B. Karty wydane do rachunków oszczędnościowych w EUR/USD (z funkcją zbliżeniową)

Lp.

Rodzaj czynności

Tryb pobierania opłaty

Wysokość prowizji / opłaty (stawki w walucie rachunku)
Mastercard do rachunków
Mastercard do rachunków
oszczędnościowych w EUR
oszczędnościowych w USD

Wydanie karty:
1.

1) dla posiadacza rachunku

bez opłat

bez opłat

2) dla współposiadacza rachunku

bez opłat

bez opłat

3) dla osoby wskazanej (użytkownika karty)

bez opłat

bez opłat

za każdą kartę

2.

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu karty w przypadku uszkodzenia

za każdą kartę

1 EUR

1,5 USD

3.

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

za każdą kartę

bez opłat

bez opłat

4.

Użytkowanie karty

miesięcznie

1 EUR

1,5 USD

bez opłat

bez opłat

1 EUR

1 USD

Wypłata gotówki w:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
5.

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

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1)
3) w bankomatach w kraju, innych banków, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 1)
2)

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG )
6) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium

1,50 EUR

2 USD3)

3% min. 1,50 EUR

3% min. 2 USD

3% min. 1,50 EUR

3% min. 2 USD

1,50 EUR

innego państwa członkowskiego EOG2))

3)

3)

3)

2 USD

6.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium
innego państwa członkowskiego EOG2)

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

bez opłat

bez opłat

7.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,5 EUR

0,5 USD

8.

Zastrzeżenie karty

-

bez opłat

bez opłat

9.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

za każdą zmianę

1,5 EUR

2 USD

10.

Wydanie nowego numeru PIN

za każdy numer PIN

1,50 EUR

2 USD

Zmiana numeru PIN w bankomatach:
11.

1) banków SGB

za każdą zmianę

2) banków innych niż wskazane w pkt 1

1 EUR

1 USD

1,50 EUR

2 USD

0,25 EUR

0,30 USD

1 EUR

1 USD

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
12.

1) banków SGB

za każde sprawdzenie

2) banków innych niż wskazane w pkt 1
13.

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych wysyłane do klienta:
1) w formie papierowej listem zwykłym.

miesięcznie

2) w formie elektronicznej na adres poczty e-mail
14.
1)

Przesłanie ponownego zestawienia miesięcznych transakcji na życzenie klienta

za każde zestawienie

0,5 EUR

0,6 USD

bez opłat

bez opłat

1 EUR

1 USD

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

2)

Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Eurpoejskiego Porozumienia o Wolnym 10
Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

3)

opłata obowiążuje od dnia 15 grudnia 2019r. w związku z wejściem w życie z dniem 15 grudnia 2019 r. Rozporządzenia nr 2019/518 Parlamentu Europejskiego dotyczącego opłat za płatności transgraniczne w euro.

Taryfa prowizji i opłat
Klient indywidualny

C. Karty przedpłacone (do rachunku karty przedpłaconej) z funkcją zbliżeniową. Karty wydawane od 01.01.2021r.
Lp.

Rodzaj czynności

Tryb pobierania opłaty

Karta Mastercard

1.

Wydanie karty

za każdą kartę

15,00 zł

2.

Opłata roczna za obsługę karty

rocznie, z góry za każdy rok

25,00 zł

3.

Wydanie nowego numeru PIN

za każdy numer PIN

6,00 zł

4.

Zasilenie rachunku karty

-

bez oplat

5.

Kwota minimalna pierwszej wpłaty

-

50,00 zł

za każdą zmianę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

4,50 zł

Zmiana numeru PIN w bankomatach:
6.

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

7,00 zł

Wypłata gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
7.

bez opłat

1)

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

3) w bankomatach w kraju, innych banków, 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 terytorium państw członkowskich EOG2))

1,30 zł

6) w bankomatach za granicą (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG )
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty przedpłaconej do płatności bezgotówkowych (na
2)

terytorium innego państwa członkowskiego EOG )

9.

Zastrzeżenie karty

10.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

1,30 zł
3% min. 10 zł
3% min. 4,50 zł

2)

8.

5,00 zł

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

bez opłat
bez opłat
5,00 zł

1)

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

2)

Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Eurpoejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
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Taryfa prowizji i opłat
Klient indywidualny

ROZDZIAŁ 7 – BLIK

Lp.

Rodzaj czynności

1.

Aktywacja BLIK

2.

Użytkowanie BLIK

3.

Opłata za wypłatę gotówki:

Tryb pobierania opłaty

Wysokość prowizji
/ opłaty

jednorazowo

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

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

bez opłat
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

2) w kraju w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

bez opłat

3) w bankomatach za granicą
4.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

5.

Krajowa transakcja płatnicza

6.

Zmiana limitu transakcyjnego

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

12

0,00 zł
bez opłat
bez opłat
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ROZDZIAŁ 8 – Kredyty i pożyczki dla osób fizycznych
Lp.

Rodzaj kredytu

Tryb pobierania prowizji / opłaty

Wysokość prowizji / opłaty

Opłata wstępna za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu
1.

Kredyt odnawialny w ROR

bez opłat

2.

Kredyt gotówkowy

15,00 zł

3.

Kredyt mieszkaniowy

4.

Pożyczka hipoteczna

50,00 zł

5.

Kredyt hipoteczny na zakup lokali niemieszkalnych

50,00 zł

6.

Opłata od pozostałych kredytów konsumenckich

płatna w dniu złożenia wniosku

50,00 zł

zgodnie z decyzją Zarządu

Prowizja przygotowawcza
7.

Kredyt odnawialny dla Posiadaczy ROR

3,50%

8.

Kredyt gotówkowy

3,50%

9.

Kredyt mieszkaniowy

naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od
kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych
w ROR), płatna jednorazowo przy postawieniu kredytu do
dyspozycji kredytobiorcy.

2,00%
do kwoty 150 000,00 zł - od 1,25% do 1,75%
powyżej kwoty 150 000,00 zł - od 1,76% do 2,50%

10.

Pożyczka hipoteczna

11.

Kredyt hipoteczny na zakup lokali niemieszkalnych

2,00%

12.

Prowizja od pozostałych kredytów konsumenckich

zgodnie z decyzją Zarządu

Pozostałe czynności i usługi bankowe związane z udzielaniem kredytów i administrowaniem kredytami (dotyczy wszystkich rodzajów kredytów)
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia
13.

1) o wysokości zadłużenia wobec Banku i /lub braku zaległości w spłacie

jednorazowo, za każdy oryginał

2) o braku zobowiązań wobec Banku
14.

Sporządzenie i wydanie na wniosek klienta odpisu umowy kredytowej/pożyczki (duplikat)

15.

Za wydanie wtórników dokumentów dot. zwolnienia zabezpieczenia kredytu/pożyczki

16.

Rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki/ lokalu służących zabezpieczeniu
kredytów/ pożyczek

17.

Sporządzenie na wniosek klienta oceny klienta jego sytuacji ekonomicznej (zdolności
kredytowej)

18.

Wysłanie wezwania do zapłaty do kredytobiorcy/poręczyciela (nie więcej niż jedno w
miesiącu)

40,00 zł + 23% VAT = 49,20 zł
za każdy odpis

40,00 zł + 23% VAT = 49,20 zł

za każdy dokument

40,00 zł

za każdą działkę / lokal

50,00 zł

Jednorazowo

100,00 zł + 23% VAT = 123,00 zł

w wysokości rzeczywistego kosztu wysyłki zgodnie z
cennikiem Poczty Polskiej SA dla przesyłki poleconej za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru

1) kredyty / pożyczki udzielone do dnia 10 marca 2016r.
za każde wysłane wezwanie

2) kredyty / pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielane do 31.10.2017r.
3) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim
udzielone od 11 marca 2016r.

40,00 zł¹
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bez opłat

za każde wysłane wezwanie
bez opłat
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4) kredyty / pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielane od 01.11.2017r.
19.

Wysłanie upomnienia do kredytobiorcy/poręczyciela (nie więcej niż jedno w miesiącu)
dotyczy kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim
i kredytów/pożyczek hipotecznych

za każde upomnienie

20.

Opłata za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytowej z wyjątkiem prolongaty i
zmiany rachunku do obsługi kredytu

za każdą zmianę

21.

Restrukturyzacja, prolongata spłaty kredytu

bez opłat
0,1% naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do
spłaty, płatna jednorazowo, nie mniej niż 100 zł

naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo

2% max. 1.000,00 zł

Pozostałe opłaty
22.

Od umów przejęcia długu

jednorazowo

0,1% kwoty nie mniej niż 100 zł

23.

Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli

jednorazowo

30,00 zł

24.

Za zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia

jednorazowo

50,00 zł

25.

Za przesunięcie terminu spłaty kredytu na okres do 2 tygodni, z przyczyn leżących po stronie
kredytobiorcy, tzn. braku pełnego skompletowania wymaganych dokumentów niezbędnych
do podjęcia decyzji o odnowieniu kredytu, prolongacie kredytu

jednorazowo

1,5% prolongowanej sumy, nie więcej niż 250 zł

jednorazowo

0,10% kwoty przyznanego kredytu - zaliczana na poczet
prowizji przygotowawczej w przypadku udzielenia kredytu

Za wydanie promesy:
26.

1) kredytowej

100,00 zł3)

2) pozostałe
27.

28.

29.
30.

Za wydanie zaświadczenia o posiadanych w latach poprzednich kredytach
1) za okres do 5 lat wstecz od złożonego wniosku

za zaświadczenie

60,00 zł

2) za okres powyżej 5 lat wstecz od złożonego wniosku

za zaświadczenie

120,00 zł

1) za okres do 3 lat wstecz od złożonego wniosku

za zaświadczenie

200,00 zł

2) za okres powyżej 3 lat wstecz od złożonego wniosku

za zaświadczenie

400,00 zł

jednorazowo

100,00 zł

jednorazowo

100,00 zł

Za wydanie zaświadczenia, z podaniem szczególowych parametrów, o dokonanych w latach
poprzednich spłatach kredytów i pożyczek

Opłata za przeprowadzenie inspekcji/kontrolę nieruchomości/przedmiotu zabezpieczenia w
ramach monitoringu. 2)
Opłata za weryfikację dotychczasowego wykorzystania kredytu/pożyczki oraz uruchomienie
kolejnej transzy kredytu/pożyczki. 2)

1)

Za wydanie 1 zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda oraz jednocześnie o stanie zadłużenia klienta Bank pobiera jedną opłatę w wysokości 40,00 zł.

2)

Opłata dotyczy nowo udzielanych kredytów/pożyczek od dnia 01.10.2018r.

3)

Opłata dotyczy nowoudzielanych kredytów/pożyczek od dnia 01.02.2020r.
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Dział III. Czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych - waluty wymienialne
Lp.

Rodzaj czynności

Stawka obowiązująca

Płatności w obrocie dewizowym
W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN należy stosować kursy średnie NBP z dnia rozliczenia należnych opłat i prowizji

1.

Polecenie przelewu na rachunki bankowe w BS Kórnik lub rachunki bankowe prowadzone przez banki spółdzielcze należące do grupy SGB.

bez opłat

1)

Polecenie przelewu w walucie obcej (SWIFT pomiędzy rachunkami płatniczymi w kraju w walucie innej niż złoty i euro) - tryb normalny
2.

1) przekazy do równowartości 5.000 euro

40,00 zł

2) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro

75,00 zł

1)

Polecenie przelewu w walucie EUR w kraju - tryb normalny (SWIFT)
3.

1) przekazy do równowartości 5.000 euro

40,00 zł

2) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro

75,00 zł

Polecenie przelewu za granicę w walucie obcej i PLN - tryb normalny (SWIFT)
4.

1) przekazy do równowartości 5.000 euro

40,00 zł

2) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro

75,00 zł

5.

Polecenie przelewu w trybie pilnym - dodatkowa opłata do ust. 2, 3 i 4

100,00 zł

6.

Polecenie przelewu SEPA1) - tryb normalny

7,00 zł

7.

Przelew pilny w walucie EURO (SEPA) do banków - uczestników systemu Target2

60,00 zł

8.

Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przelewów z opcją OUR*:

80,00 zł

9.

Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)* - opłata pobierana w przypadku podania niepoprawnego IBAN do kraju EOG

40,00 zł

Zlecenia różne
W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych SGB-Bank S.A. pobiera prowizje i koszty pobrane przez bank zagraniczny, pośredniczący przy wykonaniu zlecenia klienta

10.

Czynności niestandardowe, zwroty zleceń reklamowanych (odwołanie polecenia przelewu, wyjaśnianie niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie
dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy odbiorcy płatności lub innych danych zlecenia itp.)

11. Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych z korzystaniem z łączy telekomunikacyjnych

100,00 zł + koszty banków
pośredniczących
10,00 zł

* Prowizja 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.
1)

W przypadku Podstawowego Rachunku Płatniczego do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust 2-3 (dotyczy zleceń krajowych) i ust 5 (dotyczy zleceń krajowych) oraz czynności
określone w taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych, ROZDZIAŁ 1 – Obsługa Rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w złotych ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 pkt 2.
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DZIAŁ IV. Inne czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych
Lp.

Rodzaj czynności

Tryb pobierania prowizji / opłaty

Wysokość prowizji /opłaty

WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE
1.

Wpłata na rachunki prowadzone w innych bankach

naliczana od kwoty wpłaty

1% min. 15,00 zł

2.

Wypłata z rachunku „zlecenia do wypłaty” (płatne przez realizującego wypłatę)

naliczana od kwoty wpłaty

1,50% min. 10,00 zł

4.

Wpłata na rachunek Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej

-

bez opłat

5.

Wpłata na rachunek Stowarzyszenia „KLAUDYNKA”

-

bez opłat

7.

Wpłata na cele charytatywne, klęski żywiołowe

-

bez opłat

8.

Za czynności związane z wpłatami na rachunek bankowy Gmin oraz jednostek okołobudżetowych

-

zgodnie z umową

INNE USŁUGI
Wydanie na wniosek klienta kopii wyciągu, przelewu, wpłaty, itd.
9.

1) za każdy dokument roku bieżącego

za każdy dokument

2) za każdy dokument roku ubiegłego

10,00 zł
20,00 zł

10.

Za zmianę rachunku z indywidualnego na wspólny

za każdą dyspozycję

30,00 zł

11.

Próbne naliczenie premii gwarancyjnej od wkładów zgromadzonych na książeczce mieszkaniowej

za każdą książeczkę

20,00 zł

12.

Naliczenie premii gwarancyjnej od wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej przeznaczonej do likwidacji

-

bez opłat

13.

Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadanym rachunku/posiadanych rachunkach

za każdy dokument (zaświadczenie)

40,00 zł1)

14.

Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o stanie środków na rachunkach

za każdy dokument (zaświadczenie)

40,00 zł1)

15.

Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o obrotach na rachunku

za każdy dokument (zaświadczenie)

40,00 zł1)

10.

Sporządzenie na wniosek Klienta opinii bankowej

od sporządzonego dokumentu

40,00 zł + 23% VAT = 49,20 zł1)

1) z bieżącego roku kalendarzowego

za każdy rozpoczęty miesiąc

20,00 zł

2) za każdy poprzedni rok kalendarzowy

za każdy rozpoczęty miesiąc

30,00 zł

za każdy odpis

20,00 zł + 23% VAT = 24,60 zł

opłata pobierana jednorazowo przy składaniu
wniosku

20,00 zł

Sporządzenie na wniosek klienta historii rachunku
11.

12.

Sporządzenie i wydanie na wniosek klienta odpisu umowy ramowej (duplikat)
Opłata za udzielenie informacji o rachunkach z Centralnej Informacji prowadzonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. osobom/podmiotom
uprawnionym

13.

1) odbiór w placówce Banku
2) doręczenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru ( na żądanie wnioskodawcy )

40,00 zł

Przechowywanie w depozycie bankowym:
14.

1) książeczek oszczędnościowych, bonów lub czeków

miesięcznie, od każdego dokumentu, innego
depozytu

2) innych papierów wartościowych (akcji, obligacji)
3) inne depozyty

1,00 zł +23 % VAT= 1,23 zł
2,00 zł + 23% VAT = 2,46 zł
100 zł + 23% VAT = 123,00 zł/szt.

15.

Wymiana banknotów i monet złotowych na inne nominały dla klientów posiadających rachunek bankowy w BS Kórnik

naliczana od kwoty wymiany

0,5% min. 10,00 zł

16.

Wymiana banknotów i monet złotowych na inne nominały dla klientów nie posiadających rachunku bankowego w BS Kórnik

naliczana od kwoty wymiany

1% min 20,00 zł

naliczana od kwoty przeliczonej po kursie skupu w
PLN

0,50% min. 6,00 zł2)

DZIAŁALNOŚĆ DEWIZOWA
Skup waluty obcej (EUR, USD) :
17.

1) EUR
2) USD

)

¹ z a wydanie 1 zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda oraz jednocześnie o stanie zadłużenia klienta Bank pobiera jedną opłatę w wysokości 40,00 zł.
2)

opłata nie jest pobierana gdy skup waluty realizowany jest na potrzeby usługi przekazów pieniężnych WU
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1% min. 10,00 zł2)
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DZIAŁ IV– Usługi wycofane z oferty Banku
ROZDZIAŁ 1 - Rachunki oszczędnościowe, do których wydano książeczkę oszczędnościową (książeczka a`vista)
Lp.

Rodzaj czynności

Tryb pobierania opłaty

Wysokość prowizji / opłaty

miesięcznie

5,00 zł

-

bez opłat

-

nie dotyczy

-

5,00 zł

-

bez opłat

-

bez opłat

Prowadzenie rachunku
1.

Prowadzenie rachunku

Wpłaty gotówkowe
2.

Wpłata gotówkowa na rachunek w placówce BS Kórnik

Realizacja dyspozycji obciążeniowej (polecenie przelewu, wypłata gotówkowa dokonywana w placówce BS Kórnik)
1) pierwsza w miesiącu kalendarzowym
3.

2) każda kolejna w miesiącu kalendarzowym

*opłata

nie dotyczy przelewu na lokatę terminową zakładaną w BS Kórnik

Wyciągi bankowe
Opłata za sporządzenie wyciagu miesięcznie:
1) w formie papierowej i odbierany w placówce BS Kórnik
2) w formie papierowej i wysyłany za pośrednictwem operatora pocztowego listem zwykłym na
adres posiadacza rachunku
Inne opłaty związane z rachunkami oszczędnościowymi
4.

5.

Przyjęcie zgłoszenia o zagubieniu książeczki oszczędnościowej

za każdą książeczkę

10,00 zł

6.

Umorzenie książeczki utraconej lub zniszczonej

za każdą książeczkę

5,00 zł

7.

Udzielanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku

miesięcznie

5,00 zł

8.

Dokonanie zmiany karty wzorów podpisu

za każdą dyspozycję

10,00 zł

9.

Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję

20,00 zł

10.

Złożenie, zmiana lub odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

za każdą dyspozycję

20,00 zł

11.

Realizacja przelewu z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

za każdy przelew

7,00 zł

Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym na rzecz:
12.

1) Banku Spółdzielczego w Kórniku

od każdej blokady/wniosku

2) innych podmiotów, niż wskazane w pkt. 1
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bez opłat
40,00 zł
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ROZDZIAŁ 2 - Karty płatnicze wydane do rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego (bez funkcji zbliżeniowej)
Lp.

Rodzaj czynności

Tryb pobierania opłaty

Wysokość prowizji / opłaty
Maestro/Visa Electron

Wydanie karty:
1.

1) dla posiadacza rachunku

za każdą kartę

2) dla współposiadacza rachunku
3) dla osoby wskazanej (użytkownika karty)

2.

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu karty w przypadku uszkodzenia

za każdą kartę

3.

Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie
wskazanej:
1) pakiet START

za każdą kartę

2) pakiet STANDARD
3) pakiet SENIOR
Użytkowanie karty
4.

1) pakiet START (karty młodzieżowe)

miesięcznie

2) pakiet STANDARD
3) pakiet SENIOR

bez opłat
2,00 zł
2,00 zł

Wypłata gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
5.

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

bez opłat

)

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

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

3)

3% min. 4,50 zł

2,00 zł
za każdą wypłatę pobierana w dniu
rozliczenia operacji

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

2,00 zł

3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG )
6) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na
terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
7.

1,50 zł

3)

0,60 zł

Transakcje bezgotówkowe
1) dokonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
8.

bez prowizji
2)

2) dokonywane poza terytorium państw członkowskich EOG
3) transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na
terytorium innego państwa członkowskiego EOG2))
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bez prowizji
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Klient indywidualny
9.

Zastrzeżenie karty

10.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

11.

Wydanie nowego numeru PIN

-

bez opłat

za każdą zmianę

5,00 zł

za każdy numer PIN

6,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł

Zmiana numeru PIN w bankomatach:
12.

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

7,00 zł

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
13.

za każde sprawdzenie

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

bez opłat
1,00 zł

14.

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych wysyłane do klienta w formie papierowej listem
zwykłym.

15.

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta

16.
17.

miesięcznie

2,58 zł

za każde zestawienie

2,58 zł

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

3,00%

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczone w ciągu 3 dni roboczych)

za każdą przesyłkę

(dotyczy Visa Electron)

1)

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

2)

Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Eurpoejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

3)

opłata obowiążuje od dnia 15 grudnia 2019r. w związku z wejściem w życie z dniem 15 grudnia 2019 r. Rozporządzenia nr 2019/518 Parlamentu Europejskiego dotyczącego opłat za płatności transgraniczne w euro
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Taryfa prowizji i opłat
Klient indywidualny

Karty przedpłacone (do rachunku karty przedpłaconej). Karty wydawane do 31.12.2020r.
Lp.

Rodzaj czynności

1.

Wydanie karty

2.

Wydanie nowego numeru PIN

3.
4.

Karta Mastercard

za każdą kartę

15,00 zł

za każdy numer PIN

6,00 zł

Zasilenie rachunku karty

-

bez oplat

Kwota minimalna pierwszej wpłaty

-

50,00 zł

za każdą zmianę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

4,50 zł

Zmiana numeru PIN w bankomatach:
5.

Tryb pobierania opłaty

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

7,00 zł

Wypłata gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
6.

bez opłat

1)

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

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

1)

2)

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty przedpłaconej do płatności bezgotówkowych (na
terytorium innego państwa członkowskiego EOG2))

8.

Zastrzeżenie karty

9.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

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

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG )
6) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty przedpłaconej do płatności gotówkowych (na
terytorium innego państwa członkowskiego EOG2))
7.

1,50 zł

2,00 zł
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji, naliczana od
wypłacanej kwoty
za każdą zmianę

bez opłat
bez opłat
5,00 zł

1)

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

2)

Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Eurpoejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
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