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Taryfa Prowizji i Opłat

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za
czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach", zwana dalej taryfą.
2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają:
1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych,
obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW) i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy,
2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,
3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,
4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności karta haseł jednorazowych TAN, hasło SMS,
karta chipowa, PIN do karty chipowej.
3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na nastepujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.
5. Prowizje i opłaty pobierane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.
6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
7. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
8. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe ksiegowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku
klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.
9. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a SBL Skalmierzyce
10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 9 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:
1) 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków dla klientów instytucjonalnych
2) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat,
z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez SBL Skalmierzyce, a w przypadku klientów indywidualnych również w miesiącu
zakończenia.
11. Opłaty roczne pobierane z góry od klientów indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
12. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu:
1) SBL-Start - przeznaczonego dla klientów indywidualnych od 13 do 30 roku życia,
2) SBL-Junior – przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 13 roku życia.
3) SBL-Senior - przeznaczonego dla klientów indywidualnych pobierających świadczenie emerytalne lub rentowe
4) SBL ROR - Non Profit - przeznaczonego dla Rad Rodziców, KZP, SKO
13. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:
1) SBL-Firma Standard - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i dla klientów instytucjonalnych,
2) SBL-Super Firma - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą i dla klientów instytucjonalnych
3) SBL-Agro - dla rolników indywidualnych.
4) SBL-Non Profit - dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego.
14. Nie pobiera się prowizji od wpłat na cele charytatywne i cele użyteczności publicznej.
15. Za czynności i usługi bankowe wykonywanych na podstawie indywidualnych umów zawartych przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach z instytucjami, na zlecenie których dokonywane są
operacje, Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w umowie.
16. Za obsługę jednostek budżetowych Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokościach uzgodnionych z tymi jednostkami na podstawie zawatych umów o prowadzenie rachunków bankowych.
17. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
18. 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.
19. Prowizje i opłaty związane z udzielaniem kredytów konsumenckich (okazjonalnych, świątecznych itp.) pobierane są według stawek określonych w Uchwałach Zarządu Banku wprowadzających dany
produkt kredytowy.
20. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Spółdzielczego Banku Ludowego w
Skalmierzycach
21. Na wniosek Klienta, Zarząd Banku może obniżyć wysokość prowizji przygotowawczej od przyznanego kredytu lub pożyczki maksymalnie o 2,00%.
22. Bank nie pobiera prowizji od wpłat dla nowych rachunków bieżących założonych po 30.11.2009r. dla Klientów nie korzystających dotychczas z usług SBL Skalmierzyce (nie posiadających ROR lub
rachunków bieżących
23. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie SBL Skalmierzyce
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Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

SBL- Firma Standard

SBL-Agro

SBL-Super Firma

SBL-Non Profit

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

20,00 zł

15,00 zł

30,00 zł

bez opłat

20,00 zł

15,00 zł

20,00 zł

bez opłat

bez opłat
0,25% min. 3,00 zł
0,25% min. 3,00 zł

bez opłat
0,25% min. 3,00 zł
0,25% min. 3,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku
pomocniczego):
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego:
a) podstawowego
b) pomocniczego

jednorazowo

miesięcznie, za każdy rachunek

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:
1) dokonywane w placówkach i urządzeniach samoobsługowych SBL Skalmierzyce1)
2) dokonywane w placówkach SBL Skalmierzyce
3) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych SBL Skalmierzyce

naliczana od wpłacanej kwoty

3. Dyspozycje bezgotówkowe (wpłata na rachunek)1)

naliczana od wpłacanej kwoty

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

4. Dyspozycje bezgotówkowe (wpłata na rachunek)

naliczana od wpłacanej kwoty

0,35% min. 1,00 zł

0,20% min. 1,00 zł

0,15% min. 1,00 zł

bez opłat

5. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce SBL Skalmierzyce

naliczana od wypłacanej kwoty

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat
3,50 zł

bez opłat
3,50 zł

bez opłat
3,00 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
1,50 zł
1,50 zł
25,00 zł
10,00 zł

bez opłat
1,50 zł
1,50 zł
25,00 zł
10,00 zł

bez opłat
1,00 zł
1,00 zł
25,00 zł
10,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
25,00 zł
10,00 zł

bez opłat
4,00 zł

bez opłat
4,00 zł

bez opłat
4,00 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

1,00 zł
bez opłat

bez opłat
bez opłat

2,50 zł
bez opłat

2,50 zł
bez opłat

2,50 zł
bez opłat

bez opłat
bez opłat

2,00 zł
2,50 zł

2,00 zł
2,50 zł

2,00 zł
2,00 zł

2,00 zł
2,00 zł

6. Realizacja przelewów:
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:
a) złożonych w formie papierowej:
- na rachunki prowadzone w SBL Skalmierzyce i bankach SGB
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
- na rachunki prowadzone w SBL Skalmierzyce i bankach SGB
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
- na rachunki ZUS i Urzędów Skarbowych
c) realizowanych w systemie SORBNET2)
2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)
7. 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 SBL Skalmierzyce i Bankach SGB
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w SBL Skalmierzyce i bankach SGB
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
4) odwołanie zlecenia stałego:
a) złożone w formie papierowej
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
8. Polecenie zapłaty:
1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy
a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty
b) realizacja polecenia zapłaty

za każdy
przelew

za każdy przelew

za każdy
przelew
za każdy
przelew
za każdą
dyspozycję
za każdą
dyspozycję

za każdą
dyspozycję
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2) opłaty pobierane z rachunku płatnika
a) realizacja polecenia zapłaty
b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody
na korzystanie z polecenia zapłaty3)

za każdą
dyspozycję

2,50 zł
2,50 zł

2,50 zł
2,50 zł

2,50 zł
2,50 zł

2,50 zł
2,50 zł

9. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10. Zmiana karty wzoru podpisów

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

11. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego

za każdą dyspozycję

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

12. Wydanie książeczki czekowej

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

13. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów

za każdą dyspozycję

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

za każdy wyciąg

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

14. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej:
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce SBL Skalmierzyce prowadzącej
rachunek
b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego
15. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta
1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) z lat poprzednich
16. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
17. Sporządzenie kopii:
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego
b) z lat poprzednich
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji
b) klient nie określi daty dokonania operacji
18. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

za każde zestawienie

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

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

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

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

za każde zaświadczenie

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

za każdy dokument

15,00 zł + po 7,50 zł za każdy
poprzedni rok

15,00 zł + po 7,50 zł za każdy
poprzedni rok

15,00 zł + po 7,50 zł za każdy
poprzedni rok

15,00 zł + po 7,50 zł za każdy
poprzedni rok

za każdy
dokument

15,00 zł
25,00 zł

15,00 zł
25,00 zł

15,00 zł
25,00 zł

15,00 zł
25,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

UWAGA! Dotyczy wszystkich rodzajów rachunków, opłatę pobiera się z rachunku bankowego
dłużnika
a) jednorazowa realizacja
b) częsciowa realizacja

za każdą dyspozycję

19. Realizacja cesji z rachunku

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

20. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej
awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku):
1) w przypadku podjęcia gotówki
2) w przypadku niepodjęcia gotówki
Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) upomnienia z powodu przekroczenia
21.
salda

za każdą dyspozycję

bez opłat
50,00 zł

bez opłat
50,00 zł

bez opłat
50,00 zł

bez opłat
50,00 zł

za każde upomnienie

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

za każde wezwanie

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

za każdą zmianę

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

jednorazowo

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

22. Wysłanie wezwania do zapłaty
23. Zmiana pakietu (w przypadku wyboru pakietu z niższą opłatą za prowadzenie rachunku)
24. Usługa płatności masowych (opłaty negocjowane)
1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych

za każdą wpłatę,
2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny

pobierana zbiorczo

indywidualnie ustalana z klientem indywidualnie ustalana z klientem indywidualnie ustalana z klientem

raz dziennie
Promocja dot. klientów nie korzystających dotychczas z usług SBL Skalmierzyce (nie posiadających ROR lub rachunków bieżących
Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w SBL Skalmierzyce

1)
2)

Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez SBL Skalmierzyce

3)

Opłata uzależniona od innych warunków określonych w umowie.

4)
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Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych
Rachunki lokat terminowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie rachunku:
1) lokaty terminowej
2. Prowadzenie rachunku:
1) lokaty terminowej
3. Wpłaty gotówkowe na rachunek
4. Wypłaty gotówkowe z rachunku

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

jednorazowo

bez opłat

jednorazowo

bez opłat

5. Realizacja przelewów:
za każdy przelew

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł
a) na rachunki prowadzone w SBL Skalmierzyce i bankach SGB

bez opłat

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB
c) realizowanych w systemie SORBNET5)

25,00 zł

3,50 zł

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)
6. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda

10,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem:
1) lokaty terminowej

za każde zaświadczenie

30,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu

naliczana od kwoty tytułu

20,00 zł

9. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej
10. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku:

za każdą dyspozycję

5,00 zł

za każde zestawienie

25,00 zł

1) lokaty terminowej

Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce SBL Skalmierzyce

5)
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Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej
Wyszczególnienie czynności
1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:
1) kanału WWW

Stawka obowiązujaca

Tryb pobierania opłaty

SBL-Firma Standard

SBL-Agro

SBL-Super Firma

SBL-Non Profit

miesięcznie

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2) kanału WWW (eCorpoNet)

jednorazowo

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

3) Serwisu SMS:

miesięcznie

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
5,00 zł

5,00 zł
5,00 zł

2. Opłata za kartę haseł jednorazowych TAN:
1) wydanie pierwszej karty haseł jednorazowych TAN
2) wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych TAN
3) Opłata za przekazywanie haseł SMS

za każdą kartę

3. Blokada i zastrzeżenie kanału www

miesięcznie
za każdą dyspozycję

4. Zniesienie blokady i zastrzeżenia kanału www

za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5. Ustanowienie kolejnego użytkownika kanału www

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

6. Zmiana karty uprawnień do kanału www

za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł
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Rozdział 4. Karty płatnicze
Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Tryb pobierania opłaty

Visa Business Electron

Visa Business Electron
payWave

MasterCard Business
PayPass

20,00 zł
20,00 zł

20,00 zł
20,00 zł

bez opłat
bez opłat

a) pierwszej

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

b) kolejnej

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

a) pierwszej

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

b) kolejnej

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

a) pierwszej

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

b) kolejnej

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie:

1) SBL-Firma Standard
a) pierwszej
b) kolejnej
2) SBL-Agro

3) SBL-Super Firma

4) SBL-Non Profit

za każdą kartę

za każdą kartę

za każdą kartę

za każdą kartę

Uwaga: w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjowania opłaty
2.

Wydanie:
1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia

za każdą kartę

2) nowej karty w miejsce utraconej
3.

Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie:
20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

2) SBL-Agro

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

3) SBL-Super Firma

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

4) SBL-Non Profit

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,50 zł 6)
1,50 zł 6)
1,50 zł 6)
1,50 zł 6)
5,00 zł

3,00 zł 6)
3,00 zł 6)
3,00 zł 6)
3,00 zł 6)
5,00 zł

3,00 zł 6)
3,00 zł 6)
3,00 zł 6)
3,00 zł 6)
5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

4,50 zł

1,50 zł

4,50 zł

3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł

2% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł

3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł

1) SBL-Firma Standard

za każdą kartę

Uwaga: w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjowania opłaty
4.

Zastrzeżenie karty

5.

Użytkowanie karty

1) SBL-Firma Standard
2) SBL-Agro
3) SBL-Super Firma
4) SBL-Non Profit
6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
7.

-

miesięcznie

od każdej zmiany

Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 7)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu termiala POS) 7)

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

5) w bankomatach za granicą
8.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

9.

Wydanie pierwszego numeru PIN

10. Wydanie nowego numeru PIN

3% min. 4,50 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 4,50 zł

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,60 zł

0,00 zł

1,30 zł

za każdy numer PIN

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

za każdy numer PIN

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł

6,00 zł

4,50 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

za każde sprawdzenie

bez opłat

bez opłat

bez opłat

miesięcznie

1,00 zł
3,00 zł

1,00 zł
3,00 zł

1,00 zł
3,00 zł

11. Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
16. Transakcje bezgotówkowe
17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

za każde zestawienie

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł
bez opłat

45,00 zł
bez opłat

45,00 zł
bez opłat

1%

1%

bez opłat

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
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Karty świadczeniowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
za każdą dyspozycję

1.

Wydanie karty i PIN

2.

Zasilenie rachunku karty

3.

Zastrzeżenie karty

4.

Użytkowanie karty (opłata obowiązuje od 01.11.2012r.)

5.

Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB

6.

Transakcje bezgotówkowe

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard
wg indywidualnie uzgodnionych stawek
wg indywidualnie uzgodnionych stawek

-

bez opłat

miesięcznie
-

wg indywidualnie uzgodnionych stawek

-

bez prowizji

bez opłat

Karty przedpłacone
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Wydanie karty i PIN
2. Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard
25,00 zł
4,50 zł

za każdą zmianę

2) innych, niż wskazane w pkt 1
3. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 7)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu termiala POS)

7,00 zł
bez opłat

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

1,50 zł
1,30 zł

7)

5) w bankomatach za granicą

3% min. 4,50 zł

naliczana od wypłacanej kwoty

3% min. 4,50 zł

Karty charge
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard Business
MasterCard Business Gold

Wydanie karty dla posiadacza rachunku prowadzonego w pakiecie:

1) SBL-Firma Standard

za każdą kartę

a) pierwszej

80,00 zł

350,00 zł

b) kolejnej

70,00 zł

350,00 zł

80,00 zł
70,00 zł

350,00 zł
350,00 zł

50,00 zł
50,00 zł

50,00 zł
50,00 zł

50,00 zł
50,00 zł

50,00 zł
50,00 zł

2) SBL-Agro
a) pierwszej
b) kolejnej
3) SBL-Super Firma
a) pierwszej
b) kolejnej
4) SBL-Non Profit
a) pierwszej
b) kolejnej
Uwaga: w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjowania opłaty

za każdą kartę

za każdą kartę

za każdą kartę
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2.

Wydanie:

1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia

za każdą kartę

2) nowej karty w miejsce utraconej
3.

20,00 zł

20,00 zł

70,00 zł

300,00 zł

Wznowienie karty dla posiadacza rachunku prowadzonego w pakiecie:

1) SBL-Firma Standard

za każdą kartę

40,00 zł

350,00 zł

2) SBL-Agro

za każdą kartę

40,00 zł

350,00 zł

3) SBL-Super Firma

za każdą kartę

40,00 zł

350,00 zł

4) SBL-Non Profit

za każdą kartę

40,00 zł

350,00 zł

4.

Uwaga: w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjowania opłaty
Zastrzeżenie karty

-

bez opłat

bez opłat

5.

Użytkowanie karty

-

bez opłat

bez opłat

za każdą zmianę

5,00 zł

5,00 zł

6.

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta
7. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 7)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 7)

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

5) w bankomatach za granicą

2,00%

2,00%

2% min. 4,50 zł

2% min. 4,50 zł

3% min. 3,50 zł

3% min. 3,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

8.

Wydanie pierwszego numeru PIN

za każdy numer PIN

3,50 zł

3,50 zł

9.

Wydanie nowego numeru PIN

za każdy numer PIN

6,00 zł

6,00 zł

za każdą zmianę

4,50 zł

4,50 zł

7,00 zł

7,00 zł

miesięcznie

3,00 zł

3,00 zł

za każde zestawienie

5,00 zł

5,00 zł

po upływie terminu

50,00 zł

50,00 zł

-

bez opłat

bez opłat

miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji
wykonanych w poprzednim cyklu
rozliczeniowym

1%

1%

1%

1%

naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po
wpływie środków na rachunek

50,00 zł

100,00 zł

za każde upomnienie/wezwanie

10,00 zł

10,00 zł

18. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

za każdą kartę

równowartość w złotych 150
USD8) plus koszty operacyjne
MasterCard

równowartość w złotych 150
USD8) plus koszty operacyjne
MasterCard

19. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

za każdą kartę

równowartość w złotych 95
USD8) plus koszty operacyjne
MasterCard

równowartość w złotych 95
USD8) plus koszty operacyjne
MasterCard

10. Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
13. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki SGB-Banku S.A.
14. Transakcje bezgotówkowe
15. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki:
1) w kraju
2) za granicą
16. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia
17.

Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę
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Karty kredytowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Wydanie karty (głównej lub dołączonej)

2.

Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)

3.
4.
5.
6.

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
Wznowienie karty

Zastrzeżenie karty
7. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 6)
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 6)

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

Zmiana PIN w bankomatach

9.

Wydanie pierwszego numeru PIN

10. Wydanie nowego numeru PIN

75,00 zł
75,00 zł
35,00 zł
bez opłat
bez opłat
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

5) w bankomatach za granicą
8.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
MasterCard Business
75,00 zł

4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł

za każdą zmianę

4% min. 10,00 zł
4,50 zł

-

bez opłat

za każdy numer PIN

6,00 zł

11. Zmiana limitu kredytowego

-

bez opłat

12. Minimalna kwota do zapłaty

naliczana zgodnie z regulaminem
funkcjonowania kart kredytowych i umową

5% min. 50,00 zł

za każdy monit/wezwanie

20,00 zł

za każde zestawienie

5,00 zł

13.
Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

6)

Opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty

7)

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

8)

Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności.
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Rozdział 5. Kredyty i pożyczki
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowizja wstępna
1) Kredyty odnawialne w rachunku bieżącym
2) Kredyty w formie linii kredytowej dla posiadaczy rachunków bieżących
3) Pomostowe kredyty unijne

- za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu/pożyczki, naliczana od wnioskowanej
kwoty kredytu/pożyczki, płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do
dyspozycji kredytobiorcy

4) Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych
5) Pozostałe kredyty
6) Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR
2. Prowizja przygotowawcza:
1) Kredyty odnawialne w rachunku bieżącym
2) Kredyty w formie linii kredytowej dla posiadaczy rachunków bieżących
3)
Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR (suma wszystkich prowizji i opłat związanych z kredytem preferencyjnym z
pomocą ARiMR udzielonym od 2015r. nie może przekroczyć stawki prowizji przygotowawczej wskazanej w taryfie)
4) Pomostowe kredyty unijne
5) Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych
6) Pozostałe kredyty
3. Prowizja z tytułu gotowości

1,00%
1,00%
0,50% min. 150,00 zł
-

- w przypadku kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym dotyczy każdego
rocznego okresu obowiązywania umowy

1,00%
1,00%
1,00%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia kredytu (dotyczy
kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do
dyspozycji kredytobiorcy

- w przypadku kredytów nieodnawialnych: naliczana w stosunku rocznym od kwoty
niewykorzystanego kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy, za ilość dni, w
których Bank pozostawał w gotowości do wypłaty kredytu w terminach i kwotach
określonych w umowie kredytu, płatna w dniu wykorzystania niewykorzystanej kwoty
kredytu

1,85%
1,00%
2,00%
1,00%

bez opłat

- w przypadku kredytów odnawialnych: naliczana w stosunku rocznym od różnicy
pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji, a kredytem wykorzystanym, za
każdy dzień niewykorzystania
4. Prowizja rekompensacyjna

5. Prowizja za obsługę kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR udzielonych w okresie od 18.09.2012r. do
31.12.2014r.

naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym w harmonogramie
spłat, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu (pobierana dla
przedterminowych spłat dokonywanych wcześniej niż 14 dni od daty umownej
zapadalności zobowiązania) - dotyczy kredytów nieodnawialnych.
Naliczana od kwoty udzielonego kredytu, za każdy miesiąc trwania kredytu, naliczana
i pobierana zgodnie z harmonogramem spłat rat odsetkowych

6. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki
1) do 6 miesięcy
2) powyżej 6 miesięcy
7. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej
8. Za wydanie zgody na przejęcie zadłużenia przez nowego nabywcę nieruchomości

naliczana od kwoty prolongowanej

9. Za nowe rozterminowanie rat kredytu
10. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty i odnowienia kredytu w rachunku
bieżącym (aneks do umowy)
11.

bez opłat

0,03%

za każdy wniosek
za każdą zgodę

3,00% min. 20,00 zł
6,00% min. 20,00 zł
100,00 zł
100,00 zł

za każde rozterminowanie

250,00 zł

za każdy aneks

50,00 zł

za każdy egzemplarz zaświadczenia

50,00 zł

Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu
kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik:

1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą
2) dla podmiotów gospodarczych

50,00 zł

12. Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek (w zależności od stopnia złożoności):
1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą

za każdą opinię

2) dla podmiotów gospodarczych
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13. Za wydanie promesy kredytowej
14. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki
15. Za wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub
przewłaszczenia:

za każdą promesę
za każdy duplikat

70,00 zł
30,00 zł

1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą
2) dla podmiotów gospodarczych
16. Za wydanie kserokopii innych dokumentów dot. kredytu/pożyczki

za każdy duplikat

40,00 zł
40,00 zł
15,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

za każdy dokument
za każdy egzemplarz monitu/upomnienia
za każde wezwanie

17. Za wysłanie monitu/upomnienia
18. Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu
19. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości:
1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą
2) dla podmiotów gospodarczych
20. Za doradztwo związane z kredytami unijnymi
21. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta
22. Za sprawdzenie przez bank księgi wieczystej klienta
23. Za niedostarczenie w terminie wyznaczonym przez bank sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych
oraz innych dokumentów dotyczących oceny zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia kredytów

za każdy wniosek

24. Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobierają takie
opłaty od SBL Skalmierzyce)

płatne jednorazowo
za każdą czynność
za każdą księgę

50,00 zł
50,00 zł
20,00 zł
25,00 zł
20,00 zł

za każdy dokument

50,00 zł

za każdą opinię

opłata w wysokości stosowanej przez bank
pobierający taką opłatę od SBL Skalmierzyce

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Rozdział 6. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Prowizja od kwoty udzielonej gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali

prowizja naliczana od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji, awalu,
naliczana i płatna jednorazowo z góry w pierwszym dniu okresu prowizyjnego
3,00%

(dla okresów dłuższych niż 3 lata istnieje możliwość zastosowania innej stawki
prowizji)
2. Gwarancje dot. funduszy unijnych
prowizja naliczana od kwoty czynnej gwarancji, naliczana i płatna z góry w pierwszym
dniu okresu prowizyjnego plus kwartalnie w okresie trwania gwarancji
3. Z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, poręczenia, regwarancji

za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji
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1,00% plus 0,50% za każdy rozpoczęty kwartał
trwania gwarancji

1,00%
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Rozdział 7. Ubezpieczenia
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty
karta charge MasterCard Business Gold

1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:
1) Ubezpieczenie kart dla klienta - nieuprawnione transakcje powstałe w wyniku kradzieży, utraty lub sfałszowania karty
płatniczej do kwoty 150 EUR, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu do kwoty 5.000 zł, kradzież lub zniszczenie
towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej do kwoty 1.000 zł

-

bez opłat

2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej - do kwoty 30.000 zł
3) CONCORDIA Travel Assistance - koszty leczenia za granicą do kwoty 20.000 EUR
Uwaga: warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia: Ubezpieczenie kart dla klienta, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej oraz CONCORDIA Travel
Assistance
2.

Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku bieżącym - przedłużenie ubezpieczenia dla umów
kredytowych zawartych do 31.03.2015r.
Bezpieczny Rachunek - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu udzielonego w rachunku bieżącym na
wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci:
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
- poważnego zachorowania Ubezpieczonego

rocznie, naliczana od
sumy ubezpieczenia
(aktualizacja sumy
ubezpieczenia na
pierwszy dzień każdego
rocznego okresu
kredytowania)

WARIANT OCHRONY

WSKAŻNIK

GRKB
GRKB + GRKB-TCN
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR

0,71%
1,08%
2,76%

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ

1,58%

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR

3,26%

GRKB - śmierć Ubezpieczonego

- utraty pracy przez Ubezpieczonego
Uwaga: Ubezpieczonym może być posiadacz lub współposiadacz rachunku bieżącego

GRKB-TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy
GRKB-POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego
GRKB-UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego

3. Ubezpieczenia do kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych - przedłużenie ubezpieczenia dla umów
kredytowych zawartych do 31.03.2015r.
1) Bezpieczny Kredyt - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności
50.000 zł na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci:
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy

WARIANT OCHRONY

WSKAŻNIK

jednorazowo x liczba GRKB
miesięcy ubezpieczenia, GRKB + GRKB-TCN
naliczana od sumy
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR
ubezpieczenia
GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ

- poważnego zachorowania Ubezpieczonego
- utraty pracy przez Ubezpieczonego
rocznie, naliczana od
sumy ubezpieczenia
(aktualizacja sumy
ubezpieczenia na
pierwszy dzień każdego
rocznego okresu
kredytowania)

0,059%
0,088%
0,178%
0,128%

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR

0,218%

GRKB
GRKB + GRKB-TCN

0,88%

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-UPR

3,45%

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ

1,97%

GRKB + GRKB-TCN + GRKB-POZ + GRKB-UPR

4,07%

1,35%

GRKB - śmierć Ubezpieczonego
GRKB -TCN - trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy
GRKB - POZ - poważne zachorowanie Ubezpieczonego
GRKB - UPR - utrata pracy przez Ubezpieczonego

2) Bezpieczny Kredyt Plus - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności
wynoszącą 500.000 zł i dolną granicą odpowiedzialności wynoszącą 50.000 zł, na wypadek zajścia wypadku
ubezpieczeniowego w postaci:
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

miesięcznie/rocznie,
naliczana od sumy
ubezpieczenia
(aktualizacja sumy
ubezpieczenia na
pierwszy dzień każdego
rocznego okresu
kredytowania)

3) Bezpieczna Spłata - ubezpieczenie w ramach zabezpieczenia kredytu z górną granicą odpowiedzialności 50.000 zł
na wypadek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci:
- śmierci Ubezpieczonego
- trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
Uwaga: Ubezpieczonym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą oraz spółka
cywilna osób fizycznych

jednorazowo x liczba
miesięcy ubezpieczenia,
naliczana od sumy
ubezpieczenia
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WSKAŻNIK

miesięczna
roczna

0,038%
0,456%

RODZAJ SKŁADKI

WSKAŻNIK

jednorazowa x liczba miesięcy ubezpieczenia

0,187%
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Dział IV. Pozostałe opłaty
Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
Tryb pobierania opłaty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Wpłaty gotówkowe:
1) na rachunki prowadzone w SBL Skalmierzyce

za każdą dyspozycję

2) na rachunki prowadzone w bankach spółdzielczych SGB
na rachunki prowadzone w bankach innych, niż wskazane w pkt 1 i 2 (dot.obsługi klientów w US kalisz i US Ostrów Wlkp)
3) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż wskazane w pkt 1 i 2

naliczana od wpłacanej
kwoty

bez prowizji
0,20% min. 3,50 zł
0,70% min 3,50 zł.
0,50% min. 3,50 zł

za każdą dyspozycję
4) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż wskazane w pkt 1 i 2* dokonywane w Oddziale w Kaliszu i Ostrowie Wlkp.

naliczana od wpłacanej
kwoty

0,30% min. 1,99 zł

za każdą dyspozycję

bez prowizji

za każdą dyspozycję

bez prowizji

a) ENERGA S.A.

za każdą dyspozycję

2,50 zł

b) ENERGA S.A. dokonywane w Oddziale w Kaliszu i Ostrowie Wlkp.

za każdą dyspozycję

1,99 zł

naliczana od kwoty
wpłacanej

0,50% min. 2,50 zł

d) Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa S.A.dokonywane w Oddziale w Kaliszu i w Ostrowie Wlkp.

za każdą dyspozycję

1,99 zł

e) KRUS

za każdą dyspozycję

2,50 zł

f) KRUS dokonywane w Oddziale w Kaliszu i w Ostrowie Wlkp.

za każdą dyspozycję

1,99 zł

g) ORANGE, Netii

za każdą dyspozycję

2,50 zł

h) ORANGE, Netii dokonywane w Oddziale w Kaliszu i Ostrowie Wlkp.

za każdą dyspozycję

1,99 zł

i) PROMAX

za każdą dyspozycję

bez opłat

j) Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp. dot. opłat komunikacyjnych

za każdą dyspozycję

bez opłat

k) Ostrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonywane w Oddziale w Ostrowie Wlkp.

za każdą dyspozycję

1,50 zł

l) Izby celnej

za każdą dyspozycję

3,00 zł

za każdą dyspozycję

25,00 zł

naliczana od kwoty
wypłaty

0,50% min. 5,00 zł

5) wpłaty na działalność pożytku publicznego
6) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych SBL Skalmierzyce
a) na rachunki prowadzone w SBL Skalmierzyce
7) Wpłaty dokonywane na rzecz:

c) Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa S.A.

8) Wpłaty realizowane w systemie SORBNET
9) Jednorazowa wypłata z kont rozliczeniowych banku
2. Inne opłaty:
1) Sporządzenie kopii dokumentu kasowego, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji

za każdy dokument

b) klient nie określi daty dokonania operacji

15,00 zł + po 7,50 zł za każdy poprzedni rok
20,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok
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Rozdział 2. Inne czynności i usługi bankowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każde przekazanie

20,00 zł

za każde przekazanie

40,00 zł

za każde zastrzeżenie

bez opłat

1. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art.
105 ust. 1 pkt 1, pkt 1a i pkt 1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2012r. poz. 1376, z późn. zm.)
1) w placówce SBL Skalmierzyce
Uwaga: Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności.
Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2012r. Poz. 1376, z późn. zm.)
2. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową (sądom za poszukiwanie rachunków w sprawach cywilnych o
podział majątku wspólnego małżonków oraz o spadek; organom skarbowym; osobom fizycznym dysponującym postanowieniem sądu o nabyciu spadku po
osobie, na której nazwisko poszukuje się rachunku):
1) w placówce SBL Skalmierzyce
3. Za zastrzeżenie:
1) dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty SBL Skalmierzyce
2) dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt 1

10,00 zł

29

Taryfa Prowizji i Opłat

Dział V. Produkty istniejące, wycofane z oferty banku
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
Tryb pobierania opłaty

SBL-MŁODZIEŻOWY (uczące się
osoby od 18 do 26 roku życia)

ROR dla rolników

jednorazowo

bez opłat

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

6,00 zł

bez opłat

0,25% min. 3,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł

3,00 zł

- na rachunki prowadzone w SBL Skalmierzyce i bankach SGB

bez opłat

bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach

bez opłat

1,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:
1) otwarcie rachunku bankowego
2) prowadzenie rachunku
2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:
1) dokonywane w placówkach SBL Skalmierzyce

za każdą dyspozycję

2) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych SBL Skalmierzyce

za każdą dyspozycję

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w SBL Skalmierzyce
4. Realizacja przelewów (operacje bezgotówkowe)
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:
a) złożonych w formie papierowej:
- na rachunki prowadzone w SBL Skalmierzyce i bankach SGB
- na rachunki prowadzone w innych bankach
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

za każdy przelew

c) realizowanych w systemie SORBNET1)
2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)
5. Dyspozycje bezgotówkowe (wpłata na rachunek)

10,00 zł

10,00 zł

naliczana od wpłacanej kwoty

bez opłat

0,25% min. 3,00 zł

za każdy

bez opłat

bez opłat

przelew

2,00 zł

4,00 zł

za każdy

bez opłat

bez opłat

przelew

bez opłat

bez opłat

6. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą):
1) realizacja zlecenia stałego złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w SBL Skalmierzyce i bankach SGB
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone w SBL Skalmierzyce i bankach SGB
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

za każdą

1,00 zł

1,00 zł

dyspozycję

bez opłat

bez opłat

4) odwołanie zlecenia stałego:
a) złożone w formie papierowej
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
5) zlecenia stałe dot. obsługi ubezpieczeń zawartych przez SBL Skalmierzyce

za każdą

2,00 zł

2,00 zł

dyspozycję

bez opłat

bez opłat

za każdą dyspozycję

bez opłat

bez opłat

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

2,00 zł

2,00 zł

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika

1,00 zł

1,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą dyspozycję

3)
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty2)
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8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej:
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce SBL Skalmierzyce prowadzącej rachunek

za każdy wyciąg

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

9. Inne czynności:
1) Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
2) Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
3) Realizacja dyspozycji spadkobierców
4) Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
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za każdą dyspozycję

5,00 zł

5,00 zł

za każde odwołanie albo zmianę

20,00 zł

20,00 zł

od każdego spadkobiercy

20,00 zł

20,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

