Załącznik nr 2
do Uchwały nr 148 /2020
Zarządu BS w Jarocinie
z dnia 19.02.2020 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi
bankowe świadczone w walucie wymienialnej
klientom
Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Jarocin, obowiązuje od 01.03.2020 r.
1

Postanowienia ogólne
1. Bank Spółdzielczy w Jarocinie 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
wymienialnej”.
2. Prowizje i opłaty pobierane są w złotych. Do przeliczania równowartości PLN Bank
stosuje kursy średnie NBP.
3. Opłaty i prowizje pobierane są w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji bądź
cyklicznie lub w innych terminach wskazanych w umowach zawartych pomiędzy
Klientami a Bankiem Spółdzielczym w Jarocinie.
4. W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych Bank Spółdzielczy w Jarocinie
pobiera prowizje i koszty pobrane przez banki pośredniczące przy wykonaniu zlecenia
Klienta.
5. Bank nie prowadzi skupu / sprzedaży walut wymienialnych w bilonie oraz skupu
banknotów walut obcych zakwalifikowanych jako zniszczone.
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I.

Skup i sprzedaż wartości dewizowych – operacje kasowe

L.p.

Rodzaj czynności

1.

Skup i sprzedaż walut obcych

II.

Tryb pobierania opłaty

Bez prowizji

Rachunki walutowe dla osób fizycznych.
1.
Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR)

L.p. Rodzaj czynności

Tryb pobierania
opłaty

1.

Prowadzenie rachunku płatniczego

2.

Wpłata gotówki

3.

Wypłata gotówki
Uwaga: wypłaty gotówkowe:
- powyżej 1.000 jednostek każdej
waluty
- powyżej wartości 50.000,00 zł
należy zgłaszać z wyprzedzeniem 2
dni roboczych przed terminem
Polecenie przelewu SEPA - tryb normalny:
1) złożonych w formie papierowej
a) na rachunki bankowe klientów BS
-------------------------------------------------------------------------------b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku,
niż w pkt a)
-----------------------------------------------------------------------------2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej
a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin
--------------------------------------------------------------------------------b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku,
niż w pkt a)
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Opłatę za prowadzenie
rachunku pobiera się
do 25 dnia każdego
miesiąca. Rachunki
otwarte po dniu
pobrania opłaty
zwolnione są z niej za
miesiąc, w którym
rachunek otwarto
-

Przelewy międzybankowe w obrocie dewizowym (SWIFT)
5.

Wysokość prowizji
i opłat

Wysokość prowizji
i opłat
2.99 zł

Bez opłat
Bez opłat

Bez opłat
---------------------------------------------------------------------------------

12.00 zł
--------------------------------------------------------------------------------

Bez opłat
---------------------------------------------------------------------------------

0,50 zł
.

inne niż SEPA w walucie obcej i PLN:

„Tryb normalny
1) złożonych w formie papierowej
a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku
niż w pkt a)
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości
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Bez opłat
Bez opłat

40,00 zł
75,00 zł

elektronicznej
a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku
niż w pkt a)
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
Tryb pilny
a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku

6.

Bez opłat
Bez opłat

40,00 zł
75,00 zł
Bez opłat
100,00 zł opłata pobierana dodatkowo do opłat
określonych w ust 5 pkt 1) lit b, pkt 2) lit b

Przelew pilny w walucie EURO do banków - uczestników
systemuTarget2
1) złożonych w formie papierowej
a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku,
niż w pkt a)

Bez opłat
60,00 zł

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej
a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku,
niż w pkt a)

Bez opłat
40,00 zł

7.

Polecenie przelewu wewnętrznego

Za każdy przelew

0,00 zł

8.

Odwołanie polecenia przelewu

Za każde zlecenie

45,00 zł plus koszty banków pośredniczących

(prowizja nie jest pobierana w przypadku,
gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym
samym zleceniu) sa klientami Banku
Spółdzielczego w Jarocinie)

9.
10.

Zryczałtowana opłata z tytułu pośredniczenia w wykonaniu
przekazów OUR
Zryczałtowana oplata z tytułu
niewłaściwego sformatowania
danych przelewu (Non STP)

80,00 zł

Za każde zlecenie

40 zł

.

2. Rachunek lokaty terminowej
L.p.

Rodzaj czynności

1.

prowadzenie rachunku terminowej lokaty
walutowej
Wpłata gotówki

-

Bez opłat

-

Bez opłat

Wypłata gotówki
Uwaga: wypłaty gotówkowe:
- powyżej 1.000 jednostek każdej waluty
- powyżej wartości 50.000,00 zł
należy zgłaszać z wyprzedzeniem 2 dni
roboczych przed terminem
Polecenie przelewu wewnętrznego

-

Bez opłat

-

0,00 zł

2.
3.

4.

Tryb pobierania opłaty
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Wysokość prowizji
i opłat

3. Czynności wspólne dotyczące rachunków oszczędnościowo –
rozliczeniowych (ROR) i terminowych lokat oszczędnościowych
L.p.

Rodzaj czynności

1.

Wyciągi bankowe

Bez opłat

1.1.

Sporządzenie i przekazanie wyciągu z
rachunku
Sporządzenie duplikatu wyciągu, załącznika
do wyciągu, umowy, karty wzorów podpisu
Sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych
W oparciu o aktualny stan rachunku
W oparciu o historię rachunku z ostatnich 12
miesięcy
W oparciu o historię rachunku powyżej 1 roku
Za przyjęcie/zmianę /odwołanie dyspozycji
na wypadek śmierci
Czynności niestandardowe, zwroty zleceń
reklamowanych (wyjaśnianie wszelkich niezgodności

Bez opłat

1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.

Tryb pobierania opłaty

Wysokość prowizji
i opłat

Za każdy dokument

5,00 zł

Za każde zaświadczenie
10,00 zł
20,00 zł
Za każdą dyspozycję

30,00 zł
20,00 zł

Za każdą czynność

100,00 zł

powstałych w toku realizacji płatności w obrocie
dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów,
zmiana szczegółów płatności, zmiana danych nadawcy lub
odbiorcy płatności … W odniesieniu do wszystkich zleceń
zagranicznych Bank pobiera prowizje i koszty pobrane
przez Bank zagraniczny, pośredniczący przy wykonaniu
zlecenia klienta)

5.

Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o
stanie rachunku

6.

Wydanie zaświadczenia o posiadanym
rachunku płatniczym

Opłatę pobiera się do 25 dnia
każdego miesiąca. Usługa
uruchomiona po dniu pobrania
opłaty zwolniona jest z niej za
miesiąc, w którym ją
uruchomiono
Za każde zaświadczenie

5,00 zł

15,00 zł

Za czynności i usługi bankowe nie uwzględnione w niniejszej Taryfie Bank pobiera prowizje i opłaty według stawek
określonych w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku
Spółdzielczego w Jarocinie dla Pakietu BS ROR

4. Karty płatnicze
Lp

WYSZCZEGÓLNIENIE
CZYNNOŚCI

Tryb
pobierania
opłaty
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Karty z funkcją
zbliżeniową Mastercard
do rachunków
oszczędnościowych w
EUR/GBP/USD
stawki w walucie
rachunku

Podmiot
naliczający
opłatę
*)
**)

Obsługa karty płatniczej w EUR, USD, GBP

1.

2.
1)
2)
3)
4)
5)

6)
2.a)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

miesięcznie za
5,00 zł
każdą kartę
Stawki obowiązujące do dnia 14.12.2019 r. włącznie
Wypłata gotówki:
za każdą
wypłatę,
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i
bez opłat
pobierana w
zrzeszonych banków spółdzielczych
dniu
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala
1 EUR, 1 USD, 1 GBP
rozliczenia
POS)1)
operacji
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
naliczana od
3% min. Odpowiednio
(przy użyciu terminala POS)
wypłacanej
1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP
kwoty
w bankomatach za granicą
3% min. odpowiednio
1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu
naliczana od
3% min. Odpowiednio
karty debetowej do płatności gotówkowych (na
wypłacanej
1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP
terytorium innego państwa członkowskiego EOG) kwoty

Bank
Spółdzielczy

Wypłata gotówki:

SGB-Bank

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

bez opłat

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

1 EUR, 1 USD, 1 GBP

w bankomatach za granicą (poza terytorium
państw członkowskich EOG)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu
karty debetowej do płatności gotówkowych (na
terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

3.

Wydanie nowego PIN

4.
5.
1)
2)
6.
1)
2)
7.
1)

za każdą
wypłatę,
pobierana w
dniu
rozliczenia
operacji

Zmiana PIN w bankomatach:
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych
w formie papierowej za pośrednictwem poczty

naliczana od
wypłacanej
kwoty

SGB-Bank

1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP
3% min. Odpowiednio
1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP
3% min. odpowiednio
1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

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

1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

SGB-Bank

0,5 EUR, 0,5 USD, 0,5 GBP

SGB-Bank

7,00 zł

Bank
Spółdzielczy

1 EUR, 1 USD, 1 GBH
1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP
0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP
1 EUR, 1 USD, 1 GBP

SGB-Bank
SGB-Bank

miesięcznie
3,00 zł
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Bank

2)
8.
9.

10.

bez opłat

w formie elektronicznej
Wysłanie numeru PIN
Przesłanie karty do Klienta (na żądanie
Klienta)
Transakcja bezgotówkowa:
1. dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
2. dokonywana poza terytorium państw
członkowskich EOG,
3. Transgraniczna transakcja płatnicza przy
użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych (na terytorium innego
państwa członkowskiego EOG)

za każdy
numer PIN
za każdą
przesyłkę

5,00 zł
5,00 zł

-

bez prowizji

*)Bank Spółdzielczy - opłata naliczana w systemie Banku Spółdzielczego
**)SGB-Bank - opłata naliczana przez system kartowy GryfCard - jednolita dla wszystkich Banków SGB

5. Rachunki walutowe – klient instytucjonalny
1.

Rachunki bieżące

L.p. Rodzaj czynności

Tryb
pobierania
opłaty

Bez opłat

1.
2.

Otwarcie rachunku walutowego
Prowadzenie rachunku

3.

Wpłata gotówkowa na rachunek
walutowy dokonana w walucie obcej lub
w złotych
Wypłata gotówkowa z rachunku
walutowego – w walucie lub w złotych
Uwaga: wypłaty gotówkowe:
- powyżej 1.000 jednostek każdej
waluty
- powyżej wartości 50.000,00 zł
należy zgłaszać z wyprzedzeniem 2 dni
roboczych przed terminem
Niepodjęcie kwoty wypłaty w
Od kwoty
awizowanym terminie
niepodjętej
Polecenie przelewu SEPA - tryb normalny:
1) złożonych w formie papierowej
a) na rachunki bankowe klientów BS

4.

4.1
5.

Wysokość prowizji
i opłat

Opłatę za
prowadzenie
rachunku pobiera
się do 25 dnia
każdego miesiąca.
Rachunki otwarte
po dniu pobrania
opłaty zwolnione
są z niej za
miesiąc, w
którym rachunek
otwarto
Opłata naliczana
od wartości
transakcji
Opłata naliczana
od wartości
transakcji
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20,00 zł

0,50% min 10,00 zł
0,25% min 10,00 zł

0.15 %

Bez opłat

Spółdzielczy
nie dotyczy
Bank
Spółdzielczy
Bank
Spółdzielczy

SGB-Bank

-------------------------------------------------------------------------b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym
banku, niż w pkt a)
-------------------------------------------------------------------------2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej
a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym
banku, niż w pkt a)
6.

Inne zlecenia

---------------------------------------------------------------12.00 zł
---------------------------------------------------------------Bez opłat
1,00 zł

Pobierane
zgodnie z Taryfą
prowizji i opłat za
czynności i usługi
bankowe w
walutach
wymienialnych
SGB – Banku
S.A.

Przelewy międzybankowe w obrocie dewizowym (SWIFT)
7.

8.

9.
10.

inne niż SEPA w walucie obcej i PLN:

„Tryb normalny
1) złożonych w formie papierowej
a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin
- przekazy do 5.000 euro
- przekazy przekraczające 5.000 euro
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym
banku niż w pkt a)
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej
a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym
banku niż w pkt a)
- przekazy do równowartości 5.000 euro
- przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
Tryb pilny
a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym
banku
Przelew pilny w walucie EURO do banków - uczestników
systemuTarget2
1) złożonych w formie papierowej
a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku,
niż w pkt a)
2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości
elektronicznej
a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin
b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym
banku, niż w pkt a)
Przelew wewnętrzny na rachunek złotowy/walutowy
Zryczałtowana opłata z tytułu pośredniczenia w wykonaniu
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Bez opłat
Bez opłat

40,00 zł
75,00 zł

Bez opłat
Bez opłat

40,00 zł
75,00 zł
Bez opłat
100,00 zł opłata pobierana dodatkowo do opłat
określonych w ust 7. pkt 1) lit b, pkt 2) lit b

Bez opłat
60,00 zł

Bez opłat
40,00 zł
Bez opłat

przekazów OUR

80,00 zł

2. Rachunek lokaty terminowej
L.p.

Rodzaj czynności

1.
2.
3.

Otwarcie rachunku walutowego
Prowadzenie rachunku
Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy
dokonana w walucie obcej lub w złotych

Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat

4.

Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego
– w walucie lub w złotych
Uwaga: wypłaty gotówkowe:
- powyżej 1.000 jednostek każdej waluty
- powyżej wartości 50.000,00 zł
należy zgłaszać z wyprzedzeniem 2 dni
roboczych przed terminem
Niepodjęcie kwoty wypłaty w awizowanym
terminie
Przelewy (realizacja poleceń wypłaty)
Przelewy ( za granicę lub do innych banków
w kraju)

Bez opłat

4.1
5.
5.1.

5.2.

Tryb pobierania opłaty

Od kwoty niepodjętej
Za każdy przelew

Przelew środków na rachunek bankowy
walutowy
a) Wewnętrzny, na rachunek klienta

0.15 %
Zgodnie z Taryfą prowizji
i opłat SGB – Banku S.A.
plus opłata Banku
Spółdzielczego w Jarocinie
za usługę pośrednictwa
10,00 zł

0 zł

b) Na rachunek innych klientów
prowadzony w jednostkach Banku
Spółdzielczego w Jarocinie
5.3.

Wysokość prowizji
i opłat

1,00 zł

Przelew środków na rachunek bankowy
złotowy
a) Wewnętrzny, na rachunek klienta

Bez opłat

Na rachunek innych klientów
prowadzony w jednostkach Banku
Spółdzielczego w Jarocinie
c) Na rachunek w innym banku
realizowany w systemie ELIKSIR
d)
Realizacja wysokokwotowych
zleceń za pośrednictwem systemu
SORBNET
- w kwocie wyższej lub równej
1 mln. zł
- w kwocie niższej niż1 mln zł

1,00 zł

b)

3,00 zł

20,00 zł
30,00 zł

3. Czynności wspólne dotyczące rachunków bieżących
i lokat terminowych
L.p.

Rodzaj czynności

Tryb pobierania opłaty

1.

Wyciągi bankowe

Bez opłat

1.1.

Sporządzenie i przekazanie wyciągu z

Bez opłat
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Wysokość prowizji
i opłat

1.2.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
3.

rachunku
Sporządzenie duplikatu wyciągu, załącznika
do wyciągu, umowy, karty wzorów podpisu
Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku,
zaświadczenia o posiadaniu rachunku wraz z
jego numerem i/lub wysokością salda,
stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego
brak z tytułu kredytów bankowych lub innych
tytułów oraz, ze rachunek jest lub nie jest
wolny od zajęcia
W oparciu o aktualny stan rachunku
W oparciu o historię rachunku z ostatnich 12
miesięcy
W oparciu o historię rachunku powyżej 1 roku
Czynności niestandardowe, zwroty zleceń
reklamowanych ( wyjaśnianie wszelkich

Za każdy dokument

5,00 zł

Za każde zaświadczenie

10,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
100,00 zł

Za każdą czynność

niezgodności powstałych w toku realizacji płatności
w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności,
wyjaśnianie kosztów, zmiana szczegółów płatności,
zmiana danych nadawcy lub odbiorcy płatności …
W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych
Bank pobiera prowizje i koszty pobrane przez Bank
zagraniczny, pośredniczący przy wykonaniu
zlecenia klienta)

4.

Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o
stanie rachunku

Opłatę pobiera się do 25 dnia
5,00 zł
każdego miesiąca. Usługa
uruchomiona po dniu pobrania
opłaty zwolniona jest z niej za
miesiąc, w którym ją
uruchomiono
Za czynności i usługi bankowe nie uwzględnione w niniejszej Taryfie Bank pobiera prowizje i opłaty według stawek
określonych w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku
Spółdzielczego w Jarocinie dla BS Standard

4 Karty płatnicze
Lp

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb
pobierania
opłaty

Karty z funkcją
zbliżeniową
Mastercard do
rachunków
oszczędnościowych w
EUR/GBP/USD
stawki w walucie
rachunku

Podmiot
naliczający
opłatę
*)
**)

1.

Obsługa karty płatniczej w EUR, USD, GBP

5,00 zł

Bank
Spółdzielczy

2.

Wypłata gotówki:

miesięcznie
za każdą
kartę
za każdą
wypłatę,
pobierana w
dniu
rozliczenia
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SGB-Bank

operacji

1)

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

bez opłat

2)

1 EUR, 1 USD, 1 GBP

3)

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

4)

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

5)

w bankomatach za granicą (poza terytorium
państw członkowskich EOG)

6)

3.

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

4.

Wydanie nowego PIN

5.

Zmiana PIN w bankomatach:
1)
2)

6.
1)
2)
7.
1)
2)
8.
9.

10.

naliczana od
wypłacanej
kwoty

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

sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w
bankomatach
sieci SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
w formie papierowej za pośrednictwem
poczty
w formie elektronicznej
Wysłanie numeru PIN
Przesłanie karty do Klienta (na żądanie
Klienta)
Transakcja bezgotówkowa:
1. dokonywana na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
2. dokonywana poza terytorium państw
członkowskich EOG,
3. Transgraniczna transakcja płatnicza przy
użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych (na terytorium innego
państwa członkowskiego EOG)

1.50 EUR, 2 USD, 1
GBP
3% min. Odpowiednio
1.50 EUR, 2 USD, 1
GBP
3% min. odpowiednio
1.50 EUR, 2 USD, 1
GBP
1,50 EUR, 2 USD,
1 GBP

SGB-Bank

0,5 EUR, 0,5 USD,
0,5 GBP
SGB-Bank

7,00 zł

Bank
Spółdzielczy

1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1,50 EUR, 2 USD, 1
GBP

SGB-Bank

0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2
GBP
1 EUR, 1 USD, 1 GBP

SGB-Bank

SGB-Bank

za każde
sprawdzenie

SGB-Bank

miesięcznie
3,00 zł
bez opłat
za każdy
numer PIN
za każdą
przesyłkę

-

5,00 zł
5,00 zł

bez prowizji

Bank
Spółdzielczy
nie dotyczy
Bank
Spółdzielczy
Bank
Spółdzielczy

SGB-Bank

*Bank Spółdzielczy - opłata naliczana w systemie Banku Spółdzielczego
**)SGB-Bank - opłata naliczana przez system kartowy Gryfcard - jednolita dla wszystkich Banków SGB
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