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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Bank Spółdzielczy w Jarocinie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych zgodnie z niniejszą „Taryfą prowizji 

i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone Klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie”. 

2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają: 

1) bank – Bank Spółdzielczy w Jarocinie, 

2) elektroniczny kanał dostępu – sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci 

teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (eBO) udostępniany na podstawie odrębnej umowy, 

3) pakiet taryfowy – zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 

4) środek identyfikacji elektronicznej – zabezpieczenie przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym. 

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych lub w walutach wymienialnych. Do przeliczenia równowartości PLN Bank stosuje kursy średnie NBP. 

4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze od 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza 

zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 

5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 

6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej lub 

bezgotówkowej. 

7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 

8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 

2) cyklicznie, 

3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a bankiem. 

9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust.8 pkt 2, pobierane są: 

a) w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca: za prowadzenie rachunku, usługę bankowości elektronicznej,  telefonicznej informacji o saldzie, 

b) w terminie 3 dnia po zakończeniu miesiąca za obsługę karty debetowej,  

W przypadku klientów indywidualnych opłaty nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez 

bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.  

10. Pakiety przeznaczone są dla następujących grup klientów: 

1) BS Konto Firmowe – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek, w tym również osób 

prowadzących gospodarstwa rolne oraz wspólników spółek cywilnych;  

2) BS Konto Biznesowe – dla pozostałych podmiotów instytucjonalnych innych niż w pkt 1)  
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3) Pakiet BS Extra przeznaczony jest dla organizacji społecznych, pożytku publicznego, fundacji i innych podmiotów nieprowadzących działalności 

gospodarczej. 

11. 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. 

12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart 

płatniczych. 

13. W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych Bank Spółdzielczy w Jarocinie pobiera prowizje i koszty pobrane przez banki pośredniczące przy 

wykonaniu zlecenia Klienta. 

14. Bank nie prowadzi skupu / sprzedaży walut wymienialnych w bilonie oraz skupu banknotów walut obcych zakwalifikowanych jako zniszczone. 

15. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się 

w ofercie Banku. 
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I. Prowizje i opłaty za czynności i usługi  bankowe świadczone w walucie krajowej 

 
1. Obsługa rachunków   

 

    Pkt Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 

Obowiązujące stawki 

BS Konto               

Firmowe 

BS Konto             

Biznesowe 
    BS Extra 

1. 

Otwarcie rachunku : 

Jednorazowo  

 

a) bieżącego 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

b) lokaty terminowej Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

2. 

Prowadzenie rachunku bez usługi eBO 

Miesięcznie  

   

a) podstawowego 10,00 zł 20,00 zł 5,00 zł 

b) kolejnego (opłata nie pobierana dla rachunków organów administracji samorządowej) 5,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 

c) lokaty terminowej Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

3. Wpłaty gotówkowe Opłata naliczana od 

wartości transakcji 

 

1) wpłata gotówki na rachunek dokonywana w placówce banku  

a) wpłaty gotówkowe na własny rachunek (nie dotyczy osób trzecich) Bez opłat 0,30 % min. 5,00 zł 0,15% min.5,00 zł 

b) wpłata gotówkowa na rachunek bankowy dokonana przez  osoby trzecie 0,15 % min 5,00 zł 0,30% min 5,00 zł 0,15 % min 5,00 zł 

c) opłata dodatkowa pobierana przy wpłatach  dokonywanych w bilonie  powyżej 300,00 zł dziennie 2,00 % max 100,00 zł 2,00% max 100 zł 2,00% max 100 zł 

2) Wpłaty gotówkowe na rachunek rozliczeniowy  prowadzony w Banku Spółdzielczym w Jarocinie                                        

dokonywane w wpłatomacie 

 
Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

4. Wypłata gotówkowa Opłata naliczana od 

wartości transakcji 
   

a) do 50 000 zł Bez opłat 0,30 % min 5,00 zł 0,15 % min 3,00 zł 

b) pow. 50 000 zł – awizowane do godz. 11:00   dnia poprzedzającego wpłatę  Bez opłat 0,30 %   0,15 % 

c) awizowane powyżej 50 000 zł i nieodebrane 0,50 % 0,50 % 0,50 % 

d) nieawizowane powyżej 50 000 zł 0,50 % 0,50 % 0,50 % 

5. Polecenie przelewu: Za każdy przelew 

 

 

1) Złożone za pośrednictwem bankowości elektronicznej  

a) na rachunek prowadzony w banku (przelew wewnętrzny) 
 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

b) na rachunek prowadzony w innym banku za pośrednictwem systemu ELIKSIR 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

c) na rachunek prowadzony w innym banku za pośrednictwem systemu  Ekspres ELIKSIR   lub BlueCash 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

2) Złożone w formie papierowej:  
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a) przelew zewnętrzny za  pośrednictwem sytemu ELIXIR 10,00 zł 10,00 zł 6,00 zł 

b) przelew wewnętrzny Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

c) na rachunek prowadzony w innym banku za  pośrednictwem systemu Ekspres ELIKSIR lub BlueCash 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

3) Realizacja wysokokwotowych zleceń za  pośrednictwem systemu SORBNET 
          35,00 zł 

 

35,00 zł 

 

35,00 zł 

 

6. Polecenie przelewu SEPA- tryb normalny 

Za każdy przelew 

 

1) złożonych w formie papierowej  

a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin 0,00 zł 

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku,  niż w pkt a) 15,00 zł 

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej  

a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin Bez opłat 

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 0,50 zł 

7. Przelewy międzybankowe w obrocie dewizowym (SWIFT inne niż SEPA w walucie obcej i PLN): „Tryb 

normalny  

Za każdy przelew 

 

1) złożonych w formie papierowej      

a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  

- przekazy do równowartości 5.000 EUR 

- przekazy przekraczające równowartość 5 000 EUR 

 

10,00 zł 

10,00 zł 

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a) 

- przekazy do równowartości 5.000 euro 

- przekazy przekraczające równowartość 5 000 EUR 

 

40,00 zł 

75,00 zł 

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 EUR 

Bez opłat 
Bez opłat 

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 

- przekazy do równowartości 5.000 euro 
- przekazy przekraczające równowartość 5 000 EUR 

 

40,00 zł 
75,00 zł 

Tryb pilny 

a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 

 

Bez opłat 

100 zł opłata pobierana dodatkowo do opłat określonych w pkt. 7 ppkt 
1) lit. b), ppkt 2) lit. b) 

8. Przelew pilny w walucie EURO do banków - uczestników systemuTarget2   

Za każdy przelew 

 

 

 

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) 

 

10,00 zł 

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 

9. Zryczałtowana opłata z tytułu pośredniczenia w wykonaniu przekazów OUR Za każdą dyspozycję 80,00 zł 
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10. 

Dokonanie automatycznych przelewów z konta w terminie  wskazanym przez Klienta (zlecenie  

stałe, zmienne, z datą       przyszłą) 

Za każdą dyspozycję 

 

1) Złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej  

a) złożenie, modyfikacja, odwołanie Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

b) realizacja przelewu zewnętrznego z datą przyszłą 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł  

c) realizacja przelewu wewnętrznego z datą przyszłą 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

d) realizacja zlecenia stałego/zmiennego 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

 

2) Złożonych w formie papierowej  

a) przyjęcie zlecenia stałego/zmiennego 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

b) modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego/zmiennego 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

c) realizacja zlecenia stałego/zmiennego  

- realizacja przelewu wewnętrznego 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

- realizacja przelewu zewnętrznego 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

11. Realizacja polecenia zapłaty Za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

12. Udostepnienie usługi bankowości elektronicznej (nie dotyczy rachunku lokaty terminowej) Jednorazowo 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 

13. 

1)   opłata za usługi bankowości elektronicznej/mobilnej    eBO korzystających z pełnego pakietu eBO (nie dotyczy 

rachunku lokaty terminowej) 
Miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 3,00 zł 

2) opłata za usługi bankowości elektronicznej/mobilnej eBO: 
Miesięcznie 

 

a) korzystający wyłącznie z usługi powiadamiania SMS (do 5 SMS-ów w miesiącu) 10,00 zł 10,00 zł 3,00 zł 

b) korzystający wyłącznie z usługi powiadomienia SMS (powyżej 5 SMS za każdy kolejny) 
Za każdy kolejny 

SMS 
0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

14. Wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym do eBO (autoryzacja transakcji za pomocą tokena ) 

Za każdą dyspozycję 

- 

   

 

a) odbiór w placówce Banku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

b) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru    (listem poleconym) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

c) za pomocą poczty kurierskiej 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

15. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu eBO  ---- 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

16. 

  Wykonanie na wniosek klienta: 

Za każdą dyspozycję 

 

a) ponowne przysłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

b) zmiana/przełączenie profilu użytkownika eBO Token Pro 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

17. 

Powiadomienie  SMS dla klientów korzystających  z pełnego pakietu EBO:                                                          

Za każdy komunikat 

   

1) autoryzacja transakcji* poprzez sms Kod wysłanie pierwszych 3 /trzech/  sms Kodów w danym miesiącu jest bezpłatne, 

kolejne jak niżej 

2) hasło do logowania – SMS z hasłem do pierwszego logowania lub logowania po odblokowaniu Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
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   3) usługi dodatkowe    

a) informacja SMS o logowaniu do systemu bez opłat bez opłat bez opłat 

b) informacja SMS o:zmianie salda (obciążenie/restart), o potwierdzeniu zlecenia 

(zrealizowany/odrzucony), o stanie salda 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

c) SMS autoryzacyjny  wysyłany podczas autoryzacji przy logowaniu dwuetapowym 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

d) SMS autoryzacyjny innych operacji nie związanych ze zleceniami wychodzącymi (np. zmiana 

ustawień, blokowanie konta) 
0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

18. 
Zmiana parametrów/uprawnień funkcjonowania usługi bankowości elektronicznej poprzez bankowość 
internetową  Za każdą zmianę -         

0,00 zł 

19. 

Zmiana parametrów/uprawnień funkcjonowania usługi bankowości elektronicznej realizowana w placówce 

Banku np. zmiana limitów użytkownika, elektronicznej, zmiana numeru telefonu, zmiana/usunięcie/dodanie osób 

upoważnionych do obsługi rachunku za pomocą bankowości  

Za każdą zmianę 

5,00 zł 

20. 

Sporządzenie i wysłanie wyciągu: 

Za każdy wyciąg 

 

 

 

a) udostępnienie wyciągu w usłudze eBO bez opłat 

b) odbiór wyciągu po każdej zmianie salda lub raz w miesiącu w placówce prowadzącej rachunek  

− dla klientów korzystających z usługi eBO 5,00 zł 

− dla klientów nie korzystających z usługi eBO bez opłat 

c) wysłanie listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej  

− dla klientów korzystających z usługi eBO 5,00 zł 

− dla klientów nie korzystających z usługi eBO bez opłat 

d) wysłanie listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda 5,00 zł 

21. Sporządzanie kopii: wyciągu bankowego, załącznika do wyciągu, umowy, karty wzoru podpisów … Za każdy dokument 5 zł 

22. Przyjęcie czeku do inkasa Za każdą dyspozycję 30,00 zł 

23. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku Miesięcznie 10,00 zł 

24. 

Wydanie zaświadczeń o kliencie (wysokość salda, posiadanie rachunku,  
brak zajęć komorniczych, spłaty kredytu, stan oszczędności) Za każde 

zaświadczenie 

 

 

a) w oparciu o aktualny stan rachunku 30,00 zł 

b) w oparciu o historię rachunku z ostatnich 12 miesięcy 40,00 zł 

c) w oparciu o historię rachunku powyżej 1 roku 50,00 zł 

25. 
Ustanowienie pełnomocnictwa/zmiana karty wzorów podpisów/zmiana danych osobowych 
(Nie pobiera się opłaty za zmianę karty wzorów podpisów w przypadku  gdy już pobrano  opłatę za     zmianę 

pełnomocnictw). 

Za każdą dyspozycję 10,00 zł 

26. Wydanie portfela do wrzutni Za każdą czynność 50,00 zł 

27. Wydanie klucza do wrzutni Za każdą czynność 5,00 zł 

28. Poinformowanie o uzasadnionej odmowie wykonania zlecenia 
Za każde 

zawiadomienie 
10,00 zł 
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29. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych wszystkich rodzajów rachunków Za każde zgłoszenie 20,00 zł 

30. Wystawienie nowej książeczki czekowej Za każdą książeczkę 10,00 zł 

31 

Dokonanie blokady środków  na rachunku zgodnie z dyspozycją klienta na rzecz: 

Za każdą dyspozycję 

 

 

a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie Bez opłat 

b) innego podmiotu 

Uwaga : opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym postepowaniem egzekucyjnym, karno-skarbowym, 

sądowym. 
30,00 zł 

32. 

Przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa do obciążania rachunku na rzecz: 

Za każdą czynność 

 

a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie Bez opłat 

b) innego podmiotu (opłata pobierana jest od właściciela rachunku) 30,00 zł 

33. Realizacja dyspozycji spadkobierców 
Od każdego 

spadkobiercy 
20,00 zł 

34. Realizacja tytułu wykonawczego  oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu 
Za każdy tytuł 

wykonawczy 
30,00 zł 

35. 

Opłata za administrowanie składkami polis PZU Życie zawartych w Banku  Spółdzielczym   w Jarocinie do dnia 

31.03.2015 r.: 
Za każdą 

dyspozycję, 

pobierana w dniu 

przekazywania 

składki do PZU 

Życie 

 

Polisy Typ P 712116178 4,00 zł 

Polisy Typ P 712116165 3,49 zł 

36. 
Opłata za sporządzenie i wysłanie „Wezwania do zapłaty” z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego w 

rachunku. Do jednej zaległości bank wysyła wezwanie maksymalnie dwukrotnie 

Za każde wezwanie 

 
30,00  zł 

37. Opłata za zmianę rachunku z indywidualnego na wspólny i odwrotnie Za każdą zmianę 30,00 zł 

38. Opłata za realizację przelewu z tytułu przekazywania środków na realizację tytułu wykonawczego  Za każdy przelew 10,00 zł 

39.   Opłata za wycofanie z rozliczenia zlecenia płatniczego  
Za każdą 

dyspozycję 
20,00 zł 

40. Opłata za wysyłkę dokumentu na żądanie klienta na wskazany adres, listem zwykłym Za każdą wysyłkę 5,00 zł 

41. Inne czynności nieobjęte tabelą lub niestandardowe, skomplikowane transakcje Za każdą czynność Opłata ustalana indywidualnie z klientem  

42. Opłata za udzielenie przez bank informacji komornikowi sądowemu 
Za każdą 

informację* 
20,00 zł + VAT 

43. Potwierdzenie Cesji Praw Za każdą czynność 30,00 zł 

44. 

Obsługa weksla: 

Za każdą czynność 

 

a) przyjęcie do inkasa 20,00 zł 

b) przedstawienie do zapłaty 20,00 zł 

c) zgłoszenie protestu 20,00 zł + koszty protestu 
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45. 
Opłata za odzyskanie kwoty zrealizowanej transakcji płatniczej. 

 
Za każdą czynność 25,00 zł 

46. 

Wizyta szkoleniowa u klienta  

Za każdą wizytę 

 

a) pierwsza – po aktywowaniu usługi Bez opłat 

b) kolejna  100,00 zł 

* każda operacja wymagająca uwierzytelnienia (autoryzacja przelewu, zmiana ustawień, synchronizacja urządzeń, edycja kontrahentów itd. 

 

2. Mieszkaniowe rachunki powiernicze 

 
Pkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 

 

1. 

Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego    rachunku powierniczego. 

UWAGA: opłata podstawowa wzrasta o 0,01% za każdą   dodatkową wypłatę z rachunku powyżej 4    wypłat dla 
przedsięwzięcia    deweloperskiego 

 

Jednorazowo w dniu 
podpisania umowy 

 

Opłata podstawowa 0,2% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, 
nie mniej niż   4 000 zł.  

2. Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego   rachunku powierniczego Jednorazowo w dniu 

podpisania umowy 
Opłata podstawowa 0,2% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, 

nie mniej niż   4 000 zł. 
3. Opłata za rozpatrzenie wniosku o otwarcie i prowadzenie otwartego/zamkniętego mieszkaniowego rachunku 

powierniczego. W przypadku zawarcia umowy, opłata zaliczana jest na poczet opłaty za otwarcie i prowadzenie 

otwartego/zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, w przypadku nie zawarcia umowy   opłata nie      

jest zwracana         
       

jednorazowo w dniu      
złożenia wniosku, 

1 000,00 zł 

 

3. Rachunek VAT* 

 
Pkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 

1. 

 

      
 

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT   
1) otwarcie rachunku bez opłat 

2) prowadzenie rachunku bez opłat 

2. Wydanie rocznego zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości  
salda 

Za każde 
zaświadczenie 

30,00 zł 

3. 

      

     

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT na wniosek klienta 

Za każde zestawienie 

 
1) z bieżącego roku kalendarzowego 25,00 zł 

2) z lat poprzednich 25.00 zł + 12,50 zł za każdy poprzedni rok 

4. 

      
      

Sporządzenie kopii: 

Za każdy dokument 

 

1)    wyciągu bankowego oraz historii rachunku:  

a)  z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł 

         b)       z lat poprzednich 10,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok 
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        2) Pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:  

a)  klient określi datę dokonania operacji 15,00 zł 

b)  klient nie określi daty dokonania operacji 25,00 zł 

5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego  bez opłat 

*) 
Opłaty za realizację dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokość opłat jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego, dla 

którego prowadzony jest rachunek VAT. 

4. Karty płatnicze 

 
Karty debetowe 

 

Pkt Wyszczególnienie czynności 

Tryb pobierania opłaty Karty zbliżeniowe 

Visa Business  Mastercard Business  
1. Wydanie karty płatniczej dla: Za każdą kartę   

a) posiadacza rachunku, współposiadacza 20,00 zł 20,00 zł 

b) osoby wskazanej 20,00 zł 20,00 zł 

2. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce uszkodzonej lub utraconej Za każdą kartę 40,00 zł 40,00 zł 
3. Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi,      

współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej. 
Za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 

4. Zastrzeżenie karty  bez opłat bez opłat 

5. Obsługa karty debetowej 
Miesięcznie 2,00 zł pod warunkiem dokonania transakcji bezgotówkowych za min. 1000 zł. W przypadku 

niespełnienia w/w warunku opłata wynosi 7,00 zł miesięcznie 

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych Od każdej zmiany 10,00 zł 10,00 zł 
7. Wypłata gotówki: Za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji  
  

a) w bankomatach SGB oraz BPS i zrzeszonych BS bez opłat bez opłat 
b) w kasach banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 

c) w kasach w Polsce innych niż 7b)     (przy użyciu terminala POS) Naliczane od wypłacanej 

kwoty, pobierane w dniu rozliczenia 

operacji 

3% min 5,00 zł 3% min 5,00 zł 

d) w bankomatach w kraju, innych niż wskazane w pkt 7a) 3,00% min 5,00 zł 3,00% min 5,00 zł 

e) w bankomatach za granicą na terenie EOG 3,00% min 5,00 zł 3,00% min 5,00 zł 

f) w bankomatach za granicą poza terenem  EOG 3,00% min 10,00 zł 3,00% min 10,00 zł 

g) w kasach za granica przy użyciu terminala POS) 3,00% min 10,00 zł 3,00% min 10,00 zł 

8. Wypłata gotówki w ramach cashback Za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

 
2,00 zł 

 
2,00 zł 

9. 
Wysłanie karty i/lub numeru PIN 

 

Opłata jednorazowa 7,00 zł 

 
7,00 zł 
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10. Wydanie nowego numeru PIN  10,00 zł 10,00 zł 
11. Zmiana PIN w bankomatach: Za każdą zmianę   

a) sieci SGB 6,00 zł 6,00 zł 

b) innych niż wskazane w pkt. 11a 10,00 zł 10,00 zł 
12. Zapytanie o saldo w bankomatach: Za każdą dyspozycję sprawdzenia   

a) banków SGB 1,00 zł 1,00 zł 

b) banków obcych 2,00 zł 2,00 zł 

13. 

Sporządzenie zestawienia transakcji przesyłanych do  klienta: 

Miesięcznie 

  

a) pocztą na adres korespondencyjny 
 

5,00  zł 
 

5,00  zł 

b) na adres poczty elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 

14. Przesłanie ponownego zestawienia  transakcji  na życzenie  klienta Za każde zestawienie 10,00 zł 10,00 zł 

15. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat 

16. 
Ekspresowe przesłanie karty lub PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni  
roboczych) 

Za każdą przesyłkę 
45,00 zł 45,00 zł 

17. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej  

kartą Visa w  walucie innej niż PLN  

Naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia operacji 

3,00 % 3,00 % 

 

 

Karta kredytowa Mastercard Business 

 

Pkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej Za każdą kartę 75,00 zł 

2. Obsługa karty (po pierwszym roku użytkowania) 
Rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i 

wznowionej) 
75,00 zł 

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 30,00 zł 

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 30,00 zł 

5. Wznowienie karty - 75,00 zł 

6. Zastrzeżenie karty - Bez opłat 

7. Opłata za wypłatę gotówki: 

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych 

 Banków Spółdzielczych 
2) w kasach banków SGB 

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

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 
5) w bankomatach za granica 

 

Naliczana od wypłaconej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

 

 

4% min. 10,00 zł 
4% min. 10,00 zł 

4% min. 10,00 zł 

4% min. 10,00 zł 
4% min. 10,00 zł 
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8. Zmiana PIN w bankomatach Za każdą zmianę 10,00 zł 

9. Wydanie pierwszego numeru PIN - Bez opłat 

10. Wydanie nowego numeru PIN Za każdy numer PIN 10,00 zł 

11. Przekroczenie limitu kredytowego Za każde przekroczenie 50,00 zł 

12. Zmiana limitu kredytowego - 25,00 zł 

13. Minimalna kwota do zapłaty 
Naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych 

i umową 
5% min. 50,00 zł 

14. 
Oplata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty 

 zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę 
Za każdy monit/wezwanie 

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą w tym rolników i wspólników spółek cywilnych 

opłata równa kosztowi listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru według cennika usług pocztowych Poczta Polska S.A. w 

przypadku pozostałych podmiotów opłata wynosi  30,00 zł 

15.  Przesłanie ponownego zestawienia transakcji za życzenie Klienta Za każde zestawienie 10,00 zł 

16. 
Ekspresowe przesłanie karty lub PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 

roboczych) 
Za każdą przesyłkę 45,00 zł 

 

Karty przedpłacone Mastercard Business 

 

Pkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Mastercard 

1. Opłata roczna za obsługę karty Rocznie, z góry za każdy rok ważności karty 30,00 zł 

2. 
Opłata za wydanie duplikatu karty (dotyczy kart przedpłaconych 

zbliżeniowych dostępnych od 1 stycznia 2021  
Za wydanie duplikatu karty przedpłaconej 10,00 zł 

3. Zasilenie rachunku - Bez opłat 

4. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 

5. Zastrzeżenie karty - Bez opłat 

6. Wydanie nowego PIN Za każdy nr PIN 6,00 zł 

7. 

Zmiana PIN w bankomatach: 

Za każdą zmianę 
 

a) SGB 6,00 zł 

b) obcych 10,00 zł 

8. Opłata za wypłatę gotówki: Za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji  
a) w bankomatach SGB oraz BPS i zrzeszonych Banków 

Spółdzielczych 
Bez opłat 

b) w kasach Banków SGB 1,50 zł 

c) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 6b Naliczane od wypłacanej 

kwoty, pobierane w dniu 

 rozliczenia operacji 

3% min. 5,00 zł 

d) )w bankomatach w kraju, innych niż wskazane w pkt 6a) 3% min. 5,00 zł  

e) w bankomatach za granicą na terenie EOG 3% min. 5,00 zł  

f) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min 10,00 zł 
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g) w kasach za granica przy użyciu terminala POS) 3,00% min 10,00 zł 

9. 

Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta : 

Miesięcznie 

 

a) poczta na adres korespondencyjny 5,00  zł 

b) na adres poczty elektronicznej Bez opłat 

10. Transakcje bezgotówkowe - Bez prowizji 

11. 
Ekspresowe przesłanie karty lub PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 

roboczych) 
Za każdą przesyłkę 45,00 zł 

5. Instrumenty płatnicze 

 

 Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Płatności mobilne BLIK 

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

2. Obsługa BLIK miesięcznie 0,00 zł 

3. 

       
 

Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę, pobierana w dniu  

rozliczenia operacji 

 

a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych         

banków spółdzielczych 0,00 zł 

b)  w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a 0,00 zł 

c) w bankomatach za granicą - nie dotyczy 

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
za każdą wypłatę, pobierana w dniu  

rozliczenia operacji 
0,00 zł 

5. Krajowa transakcja płatnicza za każdą transakcję, pobierana w dniu  
rozliczenia operacji 

bez opłat 

6. Zmiana limitu transakcyjnego 
za każdą zmianę limitu bez opłat 

 

6. Kredyty 
 

Pkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Obowiązująca stawka 

 
1. 

Prowizja przygotowawcza (od kwoty udzielonego kredytu )  
 

1) .Kredyty dla podmiotów gospodarczych:   
a) w rachunku bieżącym 

− od kwoty udzielonego limitu 

− za każdorazowe odnowienie limitu na kolejny okres 

 

- przy postawieniu kredytu do dyspozycji Klienta 

- w dniu odnowienia limitu 

 

3,00% 

1,00% 

b) rewolwingowy: 

− od kwoty udzielonego kredytu 

− od kwoty kredytu za wydłużenie terminu obowiązywania  

umowy na kolejny okres 

 

- przed uruchomieniem kredytu 
- przed wydłużeniem terminu 

 

1,50% 
1,50% 

c) obrotowy: 

− do 6 m-cy 

− do 1 roku 

− do 3 lat 

Przed postawieniem kredytu do dyspozycji klienta 

 

1,50% 

2,50% 
3,00% 
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d) płatniczy – do 3 m-cy  Przed postawieniem kredytu do dyspozycji klienta                                0,50% 

e) inwestycyjny do 20 lat Przed postawieniem kredytu do dyspozycji klienta 2,50% 

f) inwestycyjny EKO! Przed postawieniem kredytu do dyspozycji klienta 1,00% 

g) inwestycyjno – obrotowy do 10 lat 
- dla klientów posiadających aktywny rachunek bankowy*) w BS 

- dla klientów nieposiadających aktywnego rachunku bankowego*) w BS 

 

Przed postawieniem kredytu do dyspozycji klienta 

 
2,00% 

2,50% 

2) Kredyt unijny SGB:  
a) dla podmiotów gospodarczych  

− prowizja przygotowawcza Przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 1,00% 

− prowizja wstępna za rozpatrzenie kredytu (wliczana na poczet prowizji przygotowawczej) W dniu złożenia wniosku 0,30% 

b)dla rolnictwa  

        -     prowizja przygotowawcza  Przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 1,00% 

        -  prowizja wstępna za rozpatrzenie kredytu (wliczana na poczet prowizji   przygotowawczej) W dniu złożenia wniosku 

 

0,10% 

3) Kredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych: 

− do 5 lat 

− powyżej 5 lat do 10 lat 

Przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  
3,00% 

3,00% 

4) Kredyty dla rolnictwa:  
a) w rachunku bieżącym Agro: 

− od kwoty udzielonego limitu 

− za każdorazowe odnowienie limitu na kolejny okres 

 
- przy postawieniu kredytu do dyspozycji Klienta 

- w dniu odnowienia limitu 
 

 
3,00% 

1,00% 

b) rewolwingowy: 

− od kwoty udzielonego kredytu 

− od kwoty kredytu za wydłużenie terminu obowiązywania  

umowy na kolejny okres 

 
- przed uruchomieniem kredytu 

- przed wydłużeniem terminu 

 
1,50% 

 

1,50% 

c) obrotowy Agro: 

− do 6 m-cy  

− do 1 roku 

− do 3 lat 

Przed postawieniem kredytu do dyspozycji klienta  

1,50% 
2,00% 

3,00% 

d) na zakup ziemi Agro: 

− dla Klientów posiadających aktywny rachunek bankowy*) w BS 

− dla Klientów nieposiadających aktywnego rachunku bankowego*) w BS 

Przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  

2,00% 
2,50% 

e) inwestycyjny Agro : Przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 2,50% 

f) preferencyjny z dopłatami ARiMR:  
− prowizja przygotowawcza Pobierana do dnia uruchomienia kredytu 2,00% 

− opłata za administrowanie kredytami z dopłatą  ARiMR,       obowiązuje  do kredytów 

udzielonych do dnia 31.12.2014 r. 
  

Pierwsza opłata naliczana jest od 1 dnia miesiąca po dacie 

zawarcia umowy, pobierana jest wraz ze spłatą raty 
odsetkowej 

0,02% 

 g) inwestycyjny EKO! Przed postawieniem kredytu do dyspozycji klienta 1,00% 
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2. 1) Prowizja od udzielonej przez Bank gwarancji: 

a) na okres do 6 m-cy 

b) na okres powyżej 6 m-cy  
 

Przed podpisaniem umowy gwarancji/poręczenia 

 

 
 

 

1,50% 

3,00%  
kwoty gwarantowanej 

2) Opłata za zmianę warunków gwarancji 

 

Przed podpisaniem aneksu do umowy 

 

1,50% Kwoty gwarantowanej 

 

3) Opłata miesięczna za korzystanie z gwarancji Pobierana  miesięcznie 

 

0,1 % kwoty gwarancji 

3. Opłata za przyjęcie wniosku o kredyty/inny produkt kredytowy do rozpatrzenia   w tym wniosku o gwarancję 

kredytową,(z wyłączeniem: 

- kredytów preferencyjnych udzielanych w oparciu o Zarządzenie Prezesa   ARiMR, 
- kredytów unijnych SGB 

- kart kredytowych) 

1) do kwoty 10 000,- zł  włącznie 
 

 

W dniu przyjęcia wniosku 
 

 

 

 

 

20,00 zł 
 

2) od kwoty powyżej 10 000,- zł do 30 000,-zł włącznie 

 

 30,00 zł 

 

3) od kwoty powyżej 30 000,- zł do 50 000,-zł włącznie 
 

 50,00 zł 
 

4) od kwoty powyżej 50 000,-zł   
        100,00 zł 

4. Prowizja za: 

1)  zawarcie ugody bankowej 

 

Do dnia zawarcia umowy ugody 

 

0,50% kwoty zadłużenia (kapitału) 

2) zmianę warunków umowy kredytowej w trakcie jej trwania na wniosek klienta kredytowego: 

a) od prolongaty polegającej na: 

- wydłużeniu okresu spłaty kredytu poza termin określony w umowie  
- zmianie terminu płatności rat kredytu nie powodującej wydłużenia  

   okresu spłaty, określonego w umowie 

 
 

Do dnia zawarcia aneksu do umowy 

 
 

 

3,00% 

kwoty prolongowanej 
 

 

 

 
b) pozostałe 

 
Do dnia zawarcia aneksu do umowy 

 
100,00zł 

5. Prowizja za przekwalifikowanie kredytu Przed zawarciem umowy o przekwalifikowaniu 3,00% od kwoty przekwalifikowanego 

kredytu 

6. Za każde wysłane do kredytobiorców i poręczycieli wezwanie/upomnienie  

do uregulowania zaległych należności („Wezwanie do zapłaty”, „Upomnienie”) /pismo informujące o 

konsekwencjach niespełnienia warunków umowy kredytowej 

Przy najbliższej wpłacie należności przez dłużnika  W przypadku osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą w 

tym rolników i wspólników spółek 
cywilnych opłata równa kosztowi listu 

poleconego za potwierdzeniem odbioru 

według cennika usług pocztowych Poczta 

Polska S.A. w przypadku pozostałych 

podmiotów opłata wynosi  30,00 zł 

7. Opłata za sporządzenie i wydanie na wniosek klienta kserokopii umowy kredytowej Przed wydaniem kopii  20,00 zł 

8. Opłata za wydanie zaświadczenia o dokonanej ocenie zdolności kredytowej na pisemny wniosek klienta                

1) do kwoty kredytu 500 000,-zł 
2) powyżej 500 000,-zł 

Przed wydaniem zaświadczenia  

100,00 zł 
200,00 zł 

9. Opłata za wydanie zaświadczenia o negatywnej decyzji kredytowej Przed wydaniem zaświadczenia 100,00 zł 
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10. Opłata za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia: 

1) o wysokości aktualnego zadłużenia 

2) o historii zadłużenia  

Przed wydaniem zaświadczenia  

50,00 zł 

50,00 zł 

11. Opłata za sporządzenie oświadczenia banku dot. zezwolenia na wykreślenie hipoteki   lub zastawu 

rejestrowego 

Przed wydaniem oświadczenia 25,00 zł 

12. Opłata za sporządzenie duplikatu oświadczenia banku dot. zezwolenia na wykreślenie 

 hipoteki        lub zastawu rejestrowego 

Za każdy duplikat 30,00 zł 

13. Opłata za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta Za każdy harmonogram 

 10,00 zł 

14. Opłata za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu w trakcie trwania umowy kredytowej Pobierana w dniu podpisania umowy 1,00 % przejmowanego długu (kapitału) 

15. Opłata za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe  odłączenie działki  Pobierana w dniu wydania zezwolenia na bezciężarowe 

odłączenie działki 

50,00 zł 

16. Opłata za uruchomienie kredytu zabezpieczonego hipotecznie, przed  

uprawomocnieniem wpisu hipotecznego 

Za każde uruchomienie kredytu przed uprawomocnieniem 

się wpisu 

500,00 zł 

17. Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu Klientów Instytucjonalnych (w tym rolników) oraz Wspólnot 

Mieszkaniowych. Dotyczy kredytów obrotowych odnawialnych, obrotowych nieodnawialnych, 
inwestycyjnych oraz inwestycyjno – obrotowych. 

za każdy dzień niewykorzystania kredytu lub transzy 

kredytu od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia 
poprzedzającego jego wykorzystanie lub złożenia 

dyspozycji z jego rezygnacji, pobierana jest  w ostatnim 

dniu miesiąca z rachunku bieżącego Kredytobiorcy bez 
oddzielnej dyspozycji Kredytobiorcy 

0,01% 

18. Czynności związane z przeprowadzeniem kontroli: 

1) nieruchomości mającej stanowić lub stanowiącej przedmiot kredytowania, 

2) na terenie budowy przed wypłata transzy kredytu, 
3) po zakończeniu realizacji inwestycji, 

4) nieruchomości mającej stanowić lub stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu 

    o ile nie jest przedmiotem kredytowania. 

Pobierana po dokonaniu kontroli 100,00 zł 

19. W przypadku niespełnienia przez Klienta warunku umownego dotyczącego dostarczenia operatu 

szacunkowego nieruchomości, Bank zleca wykonanie operatu szacunkowego, którego koszt             wykonania 

pokrywa Klient. 

Za wykonanie operatu szacunkowego 
Zgodnie z fakturą  Rzeczoznawcy 

Majątkowego 

20. Polecenie przelewu Za każdy przelew  
a) polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek prowadzony w banku  Bez opłat 

b) przelew ELIKSIR na rachunek prowadzony w innym banku  3,00 zł 

c) przelew Ekspres ELIKSIR na rachunek prowadzony w innym banku   10,00 zł 

d) przelew SORBNET realizacja wysokokwotowych zleceń 35,00 zł 
 

*) - rachunek prowadzony od co najmniej 6 miesięcy, na którym przeprowadzane są systematyczne transakcje związane z prowadzoną działalnością gospodarczą prowadzonym dla: 

a) rolnika – wpływ dopłat obszarowych lub decyzja o przyznaniu płatności, wystawiona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na której jest podany numer rachunku 

bieżącego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie, 

b) klienta instytucjonalnego (z wyłączeniem JST oraz Wspólnot Mieszkaniowych): 

-  dla podatników VAT – numer rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie, widniejący na Białej Liście     podatników VAT (www.podatki.gov.pl) 

-  dla pozostałych klientów – systematyczne płatności z tytułu ZUS lub US.  

 

 

 

 

http://www.podatki.gov.pl/
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7. Kantor SGB 

 
Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

 

Kantor SGB – udostepnienie i obsługa - Bez opłat 

 

8. Produkty wycofane 

 

 

1) Czynności związane z obsługą rachunków bieżących i lokat terminowych klientów nie korzystających z bankowości 

internetowej 
 

    Pkt Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 

Obowiązująca stawki 

BS Standard     BS Extra     BS Rolnik 

   1. 

Otwarcie rachunku: 
Jednorazowo w dniu 
podpisania umowy 

 

a) rachunku bieżącego 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

b) lokaty terminowej Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku 

Miesięcznie  

 
a) podstawowego 10,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 

b) pomocniczego (opłata nie pobierana od JST) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

c) lokaty terminowej Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

3. Wpłata gotówki: Opłata naliczana od 

wartości transakcji 
 

1) na rachunki bieżące:    
a) wpłata gotówki na własny rachunek podmiotu gospodarczego prowadzony w 

banku (nie dotyczy osób trzecich) 
0,30 % min 5,00 zł 0,30 %  min 5,00 zł 0,30 % min 5,00 zł 

b) wpłata na rachunek podmiotu gospodarczego prowadzony w banku dokonana 

przez osoby trzecie 

0,30 %   min 5,00 zł 0,30 %   min 5,00 zł 0,30 %   min 5,00 zł 

c) opłata dodatkowa pobierana przy wpłatach dokonywanych w bilonie powyżej 300 
zł (dziennie) 

2 % max 100 zł 2 %  max 100 zł 2 % max 100 zł 

2) na rachunki lokat terminowych Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

3) Wpłaty gotówkowe na rachunek rozliczeniowy  prowadzony w Banku Spółdzielczym 

w Jarocinie  dokonywane w wpłatomacie 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

4. Wyplata gotówki z rachunku RB prowadzonego w banku (nie dotyczy osób trzecich): Opłata naliczana od 

wartości transakcji 
 

1) z rachunków bieżących:  
a) do 50 000 zł 0,30 % min. 5,00 zł 0,30 % min. 5,00 zł 5,00 zł 

b) powyżej 50 000 zł – awizowane do godz. 11.00 dnia poprzedzającego wypłatę 0,30 % 0,30 % 5,00 zł 

c) awizowane pow. 50 000 zł i nieodebrane  0,50 % 0,50 % 0,50 % 

d) nieawizowane pow. 50 000 zł 0,50 % 0,50 % 0,50 % 
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2) z rachunków lokat terminowych:  

a) do 50.000 zł i awizowane powyżej 50.000 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

b) nieawizowane pow. 50.000 zł 0,50 % 0,50 % 0,50 % 

5. Wypłata gotówki z rachunku RB na rzecz osób trzecich: Opłata naliczana od 
wartości transakcji 

 
a) do 50 000 zł 0,30 % min. 5,00 zł 0,30 % min. 3,00 zł 0,30 % min. 5,00 zł 
b) pow. 50 000 zł – awizowane do godz.11:00 dnia poprzedzającego wypłatę 0,30 % 0,30 % 0,30 % 
c) awizowane pow. 50 000 zł i nieodebrane 0,50 % 0,50 % 0,50 % 
d) nieawizowane pow. 50 000 zł  0,50 % 0,50 % 0,50 % 

6. Polecenie przelewu: Za każdy przelew  
a) na rachunek prowadzony w banku (przelew wewnętrzny) Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

b) na rachunek prowadzony w innym banku za pośrednictwem systemu ELIKSIR 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

c) na rachunek prowadzony w innym banku za pośrednictwem systemu Expres 

ELIXIR lub BlueCash 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

d) realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 

7. Polecenie przelewu SEPA - tryb normalny:  Za każdy przelew  

    a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  0,00 zł   

     b) na rzecz klientów posiadających rachunki w    innym banku, niż w pkt a) 15,00 zł                                                                                                                                            

8. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Przelewy międzybankowe w obrocie dewizowym (SWIFT) inne niż SEPA w walucie 

obcej i PLN:  

"Tryb normalny  

  

 

 

    a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  
      - przekazy do równowartości 5.000 euro 

      - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 

  
Bez opłat 

Bez opłat 

    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 

  

40,00 zł 
75,00 zł 

Tryb pilny 

    a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  

    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 

 Bez opłat 
100,00 zł opłata pobierana dodatkowo do opłat określonych w pkt 8  lit b   

 

 

9. 
 

 

 

Przelew pilny w walucie EURO do banków - uczestników systemuTarget2 

 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 

 10. Zryczałtowana opłata z tytułu pośredniczenia w wykonaniu przekazów OUR   80,00 zł 

11. Zlecenia stałe, zmienne: Za każdą dyspozycję  
a) przyjęcie zlecenia 3,00 zł 

b) modyfikacja/odwołanie zleceń stałych/zmiennych 3,00 zł 
c) realizacja zleceń stałych  

- opłaty z tytułu ubezpieczeń zawartych w BS Jarocin, zlecenia wewnętrzne 1,00 zł 
- pozostałe zlecenia stałe 2,00 zł 
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d) realizacja zleceń zmiennych 3,00 zł 

12. 

Polecenie zapłaty: 

a) przyjęcie do realizacji lub modyfikacja polecenia zapłaty 
Za każde polecenie 

2,00 zł 

b) realizacja polecenia zapłaty 2,00 zł 

  

2) Czynności związane z obsługą rachunków bieżących i lokat terminowych klientów korzystających z bankowości internetowej eBO 
 

    Pkt Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 

Obowiązująca stawki 

BS eStandard     BS eRolnik     BS eExtra 

1. Udostepnienie usługi eBO Jednorazowo 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 

2. 

1)  Usługa bankowości elektronicznej/mobilnej eBO korzystających z pełnego pakietu eBO 

Miesięcznie 

 

a) dla firm z jednoosobową reprezentacją 5,00 zł 5,00 zł 
3,00 zł                              

– rachunek główny 

b) dla firm z dwuosobową reprezentacją 10,00 zł 10,00 zł 
5,00 zł 

- rachunek pomocniczy  

2) Usługa bankowości elektronicznej/mobilnej eBO: Miesięcznie  

a) korzystający wyłącznie z usługi powiadamiania SMS (do 5 SMS-ów w miesiącu)  5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

b) korzystający wyłącznie z usługi powiadomienia SMS (powyżej 5 SMS za każdy kolejny) 
Za każdy kolejny 

SMS 
0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

 3)     

3. 

Wydanie/wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym do eBO (autoryzacja transakcji za pomocą tokena) -  

a) odbiór w placówce Banku  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

b) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru              (listem poleconym) 
 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

c) za pomocą poczty kurierskiej 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

4. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu eBO poprzez bankowość internetową  - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

5. 

    Wykonanie na wniosek klienta: 

Za każdą dyspozycję 

 

a) zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu    eBO realizowane w placówce Banku**                                                                                  10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

b) ponowne przysłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika)** 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

c) zmiana profilu użytkownika – eBO Token Pro 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

d) zmiana/przełączenie profilu użytkownika eBO Token Pro 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

6. 

Powiadomienie  SMS dla klientów korzystających  z pełnego pakietu EBO                                                 

Za każdy komunikat 

   

1) autoryzacja transakcji* poprzez sms Kod wysłanie pierwszych 3 /trzech/  sms Kodów w danym miesiącu jest bezpłatne, kolejne jak niżej 

2) hasło do logowania – SMS z hasłem do pierwszego logowania lub logowania po odblokowaniu Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
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   3) usługi dodatkowe    

a) informacja SMS o potwierdzeniu zlecenia (zrealizowany/odrzucony) 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

b) informacja SMS o zmianie salda (obciążenie/restart) 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

c) informacja SMS o logowaniu do systemu bez opłat bez opłat bez opłat 

d) informacja SMS o stanie salda 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

e) SMS autoryzacyjny  wysyłany podczas autoryzacji przy logowaniu dwuetapowym 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

f) SMS autoryzacyjny innych operacji nie związanych ze zleceniami wychodzącymi (np. zmiana 

ustawień, blokowanie konta) 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

7. 
Zmiana parametrów/uprawnień funkcjonowania usługi bankowości elektronicznej poprzez bankowość 

internetową  
- 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

8. 

Zmiana parametrów/uprawnień funkcjonowania usługi bankowości elektronicznej realizowana w 

placówce Banku np. zmiana limitów użytkownika, zmiana/usunięcie/dodanie osób upoważnionych do 

obsługi rachunku za pomocą bankowości elektronicznej, zmiana numeru telefonu 

Za każdą zmianę 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

9. Wpłaty gotówkowe: Opłata naliczana od 

wartości transakcji 

 

1) na rachunki bieżące  

a) )wpłaty gotówkowe na własny rachunek (nie dotyczy osób  trzecich) 0,15 % min. 5,00 zł 0,15 % min. 5,00 zł 0,15% min.3,00 zł 

b) wpłata gotówkowa na rachunek bankowy   dokonana przez    osoby trzecie 0,15 % min 5,00 zł 0,15% min 5,00 zł 0,15 % min 3,00zł 

c) opłata dodatkowa pobierana przy dokonywanych w bilonie  powyżej 300,00 zł 
(dziennie) 

2,00% max 100 zł 2,00% max 100 zł 2,00% max 100 zł 

2) na rachunki lokat terminowych Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

3) Wpłaty gotówkowe na rachunek rozliczeniowy  prowadzony w Banku Spółdzielczym                                   

w Jarocinie  dokonywane w wpłatomacie 
Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

10. Wypłata gotówkowa Opłata naliczana od 

wartości transakcji 
 

1) z rachunku bieżącego:  

a) do 50 000 zł 0,15 % min 5,00 zł  5,00 zł 0,15 % min 3,00 zł 

b) pow. 50 000 zł – awizowane do godz. 11:00         dnia poprzedzającego wpłatę  0,15 %             5,00 zł 0,15 % 

c) awizowane powyżej 50 000 zł i nieodebrane 0,30 % 0,30 % 0,30 % 

d) nieawizowane powyżej 50 000 zł 0,30 % 0,30 % 0,30 % 

2)  2)  z rachunków lokat terminowych:  

a) do 50.000 zł i awizowane powyżej 50.000 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

b) nieawizowane pow. 50.000 zł 0,50 % 0,50 % 0,50 % 

11. 1) Polecenie przelewu złożone za pośrednictwem bankowości elektronicznej Za każdy przelew  

0,00 zł 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł a) na rachunek prowadzony w banku    (przelew wewnętrzny) 

b) na rachunek prowadzony w innym banku   za pośrednictwem systemu  

ELIKSIR 
1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

c) na rachunek prowadzony w innym banku   za pośrednictwem systemu   Ekspres ELIKSIR lub 
BlueCash  

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

1) Polecenie przelewu złożone w formie papierowej  

a) na rachunek prowadzony w Banku (przelew wewnętrzny) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

b) na rachunek  prowadzony w innym Banku za pośrednictwem system ELIKSIR 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

c) na rachunek prowadzony w innym Banku za     pośrednictwem systemu                     Ekspres 
ELIKSIR lub BlueCash 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 



 

22 

 

d) realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem  systemu SORBNET 
35,00 zł 

 

35,00 zł 

 

35,00 zł 

 

12. Polecenie przelewu SEPA - tryb normalny:   Za każdy przelew  

1) złożonych w formie papierowej  

a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin 10,00 zł 

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku,  niż w pkt a) 15,00 zł 

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej  

a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin bez opłat 

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 0,50 zł 

13 Przelewy międzybankowe w obrocie dewizowym (SWIFT inne niż SEPA 

w walucie obcej i PLN):  

 

Za każdy przelew 

 

 

 

 

 

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 

 
10,00 zł 

10,00 zł 

    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 

 

40,00 zł 
75,00 zł 

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 

 

bez opłat 

bez opłat 

    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a) 

      - przekazy do równowartości 5.000 euro 

     -  przekazy przekraczające równowartość 5000 euro 

 

40,00 zł 

75,00 zł 

Tryb pilny 

a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  

b) b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 

 
Bez opłat 

100,00 zł opłata pobierana dodatkowo do opłat określonych w pkt 13. ppkt 1) lit b, ppkt 

2) lit b   

 

14. 

Przelew pilny w walucie EURO do banków - uczestników systemuTarget2  Za każdy przelew 

 

 

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 

15. Zryczałtowana opłata z tytułu pośredniczenia w wykonaniu przekazów OUR  80,00 zł 

16. 

 

 
 

 

Dokonanie automatycznych przelewów z konta w terminie  wskazanym przez Klienta                  (zlecenie 

stałe, zmienne, z datą  przyszłą) 

Za każdą dyspozycję 

 

1) w usłudze eBO  
a) realizacja przelewu zewnętrznego z datą przyszłą 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

b) realizacja przelewu wewnętrznego z datą przyszłą 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
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c) złożenie /modyfikacja/odwołanie zlecenia Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

d) realizacja zlecenia 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

2) w oddziale Banku  

a) przyjęcie zlecenia 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

b)   modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego/zmiennego 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

 

c) realizacja zlecenia stałego/zmiennego 

- opłaty z tytułu ubezpieczeń zawartych   w BS Jarocinie, zlecenia wewnętrzne 

- pozostałe zlecenia stałe 

 

1,00 zł 

3,00 zł 

 

1,00 zł 

3,00 zł 

 

1,00 zł 

3,00 zł 

17. 

Polecenie zapłaty   

a) przyjęcie do realizacji lub modyfikacja polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

b) realizacja polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

18. Wizyta szkoleniowa u klienta  Za każdą wizytę  

 

c) pierwsza – po aktywowaniu usługi  

 

Bez opłat 

d) kolejna 100,00 zł 

. * każda operacja wymagająca uwierzytelnienia (autoryzacja przelewu, zmiana ustawień, synchronizacja urządzeń, edycja kontrahentów itd.) 

3) Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków  

 

Pkt 

 

Wyszczególnienie czynności 

 

Tryb pobierania 

opłaty 
Obowiązująca stawka 

1. Sporządzenie i wysłanie wyciągu  

Za każdy wyciąg 
 

a) udostępnienie wyciągu w usłudze eBO bez opłat 

b) odbiór wyciągu po każdej zmianie salda lub raz w miesiącu w placówce  

prowadzącej    rachunek  

− dla klientów korzystających z usługi eBO 5,00 zł 

− dla klientów nie korzystających z usługi eBO bez opłat 

c) wysłanie listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej  

− dla klientów korzystających z usługi eBO 5,00 zł 

− dla klientów nie korzystających z usługi eBO bez opłat 

d)wysłanie listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda 5,00 zł 

2. 

Sporządzanie kopii: Za każdy dokument  
a)wyciągu bankowego 5,00 zł 

b)każdego załącznika do wyciągu 5,00 zł 

c)umowy, karty wzorów podpisów…. 5,00 zł 

3. Przyjęcie czeku do inkasa Za każdą dyspozycję 30,00 zł 
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4. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 

5. Wydanie zaświadczeń o kliencie (wysokość salda, posiadanie rachunku,  

brak zajęć komorniczych, spłaty kredytu, stan oszczędności) 

Za każde zaświadczenie  

a) w oparciu o aktualny stan rachunku 30,00 zł 

b) w oparciu o historię rachunku z ostatnich 12 miesięcy 40,00 zł 

c) w oparciu o historię rachunku powyżej 1 roku 50,00 zł 

6. Ustanowienie pełnomocnictwa/zmiana karty wzorów podpisów/zmiana danych  osobowych 

………………………………………………………………………………………………. 
Nie pobiera się opłaty za zmianę karty wzorów podpisów w przypadku gdy już  

pobrano       opłatę za zmianę pełnomocnictw. 

Za każdą dyspozycję 

10,00 zł 

7. Wydanie portfela do wrzutni Za każdą czynność 50,00 zł 

8. Wydanie klucza do wrzutni 5,00 zł 

9. Poinformowanie o uzasadnionej odmowie wykonania zlecenia Za każde zawiadomienie 10,00 zł 

10. 
Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych wszystkich rodzajów 

 rachunków 

Za każde zgłoszenie 
20,00 zł 

11. Wystawienie nowej książeczki czekowej Za każdą książeczkę 10,00 zł 
12. Dokonanie blokady środków  na rachunku zgodnie z dyspozycją klienta na rzecz: Za każdą blokadę  

a)Banku Spółdzielczego w Jarocinie Bez opłat 

b)innego podmiotu 

…………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym postepowaniem egzekucyjnym,           

karno-skarbowym, sądowym.  

30,00 zł 

 

13. Przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa do obciążania rachunku na rzecz: Za każdą czynność  
a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie Bez opłat 

b) innego podmiotu (opłata pobierana jest od właściciela rachunku) 30,00 zł 

14. Realizacja dyspozycji spadkobierców Od każdego spadkobiercy 20,00 zł 

15. 
Realizacja tytułu wykonawczego  oraz dokumentu mającego moc takiego 

 dokumentu 

Za każdy tytuł 

wykonawczy 
30,00 zł 

16. Opłata za administrowanie składkami polis PZU Życie zawartych w Banku    Spółdzielczym             w 

w Jarocinie do dnia 31.03.2015 r.: 

Za każdą dyspozycję, 

pobierana w dniu 

przekazywania składki            

do PZU Życie 

 

Polisy Typ P 712116178 4,00 zł 

Polisy Typ P 712116165 3,49 zł 

17. Założenie / zerwanie lokaty terminowej Za każdą czynność 

Bez opłat a) w usłudze  eBO   

b) w oddziale banku 

18. Opłata za sporządzenie i wysłanie „Wezwania do zapłaty” z powodu powstania              

niedopuszczalnego salda debetowego w rachunku. Do jednej zaległości bank wysyła  wezwanie 

maksymalnie dwukrotnie 

Za każde wezwanie 

30,00  zł 
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19. Opłata za zmianę rachunku z indywidualnego na wspólny i odwrotnie Za każdą zmianę 30,00 zł 

20. Opłata za realizację przelewu z tytułu przekazywania środków na realizację tytułu wykonawczego  Za każdy przelew 10,00 zł 

21.   Opłata za wycofanie z rozliczenia zlecenia płatniczego  Za każdą dyspozycję 20,00 zł 

22.  Opłata za wysyłkę dokumentu na żądanie klienta na wskazany adres, listem zwykłym Za każdą wysyłkę 5,00 zł 

. 

 

 

II. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej 
1. Obsługa rachunków 

 
 Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Obowiązujące stawki 

L.p

. 

BS Konto Firmowe BS Konto Biznesowe BS Extra 

1. Otwarcie rachunku walutowego  Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku bieżącego 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 

25,00 zł 25,00 zł 20,00 zł 

3. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej  Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy 

dokonana w walucie obcej lub w złotych 

Opłata naliczana od wartości 

transakcji 
Bez opłat 0,50% min 10,00 zł 0,50% min 10,00 zł 

5. 1) Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego – 

w walucie lub w złotych 

Opłata naliczana od wartości 

transakcji 

Bez opłat 

0,25% min 10,00 zł 0,25% min 10,00 zł 

Uwaga: wypłaty gotówkowe: 

-  powyżej 1.000 jednostek każdej   waluty  

- powyżej wartości 50.000,00 zł 

należy zgłaszać z wyprzedzeniem 2 dni roboczych 

przed terminem 

  

2) Niepodjęcie kwoty wypłaty w awizowanym 

terminie 

Od kwoty niepodjętej 0.15 % 0.15 % 0.15 % 

6. Polecenie przelewu SEPA - tryb normalny:   
Za  

 

1) złożonych w formie papierowej  
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a) na rachunki bankowe klientów BS Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

 b) na rzecz klientów posiadających rachunki w 

innym banku, niż w pkt a 
15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej 

 

a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin 
Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

 na rzecz klientów posiadających rachunki w innym 

banku, niż w pkt a) 

 
0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

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

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przelewy międzybankowe w obrocie dewizowym 

(SWIFT)  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 

Za każdy przelew 

 

 

 

 

 

 

10,00 zł 

10,00 zł 

 

 

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 

 

 

 

 

 

10,00 zł 

10,00 zł 

 

 

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 

 

 

 

 

 

10,00 zł 

10,00 zł 

 

 

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 
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określonych w ust 8. pkt 

1) lit b, pkt 2) lit b  

określonych w ust 8. pkt 

1) lit b, pkt 2) lit b  

określonych w ust 8. pkt 

1) lit b, pkt 2) lit b  

 

 

9. 

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) 

Za każdy przelew 

 

 

 

Bez opłat 

60,00 zł 

 

 

 

Bez opłat 

60,00 zł 

 

 

 

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 

 

Bez opłat 

40,00 zł 

 

Bez opłat 

40,00 zł 

10. Przelew wewnętrzny na rachunek 

złotowy/walutowy: 

1)złożony w formie papierowej 

2)złożony za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej 

 

Za każdy przelew 

 

 

3,00 zł 

0,00 zł 

 

3,00 zł 

0,00 zł 

 

3,00 zł 

0,00 zł 



 

28 

 

11. Zryczałtowana opłata z tytułu pośredniczenia w 

wykonaniu przekazów OUR 

Za każdą dyspozycję 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 

12. Wyciągi bankowe:  Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

1) Sporządzenie i przekazanie wyciągu z rachunku Za każdy dokument Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

2) Sporządzenie duplikatu wyciągu, załącznika do 

wyciągu, umowy, karty wzorów podpisu 
Za każdy dokument 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

13. 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 
Za każde zaświadczenie 

   

1) W oparciu o aktualny stan rachunku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

2) W oparciu o historię rachunku z ostatnich 12 

miesięcy 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

3) W oparciu o historię rachunku powyżej 1 roku 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

14. Czynności niestandardowe, zwroty zleceń 

reklamowanych ( wyjaśnianie wszelkich 

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) 

Za każdą czynność 

100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 

15. Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie 

rachunku  

Opłatę pobiera się do 25 dnia 

każdego miesiąca. Usługa 

uruchomiona po dniu pobrania 

opłaty zwolniona jest  z niej za 

miesiąc, w którym ją 

uruchomiono 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

Za czynności i usługi bankowe nie uwzględnione w niniejszej tabeli (II pkt 1)  prowizje i opłaty pobiera się według stawek określonych w tabeli dotyczącej produktów i usług będących 

w bieżącej ofercie (I pkt 1) 

 

2. Karty płatnicze  
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Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 

 

  

Tryb pobierania opłaty Karty z funkcją zbliżeniową Mastercard do 

rachunków oszczędnościowych w 

EUR/GBP/USD 

stawki w walucie rachunku 

1. Obsługa karty płatniczej w EUR, USD, GBP miesięcznie za każdą kartę 1 EUR, 1,5 USD,      1 GB 

2. Wypłata gotówki:   

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

spółdzielczych za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

  

bez opłat 

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1) 1 EUR, 1 USD, 1 GBP 

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

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

POS) 

 

naliczana od wypłacanej kwoty 

3% min. odpowiednio 

1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich 

EOG) 

3% min. odpowiednio 

1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

6) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG) 

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

3. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
0,5 EUR, 0,5 USD,  0,5 GBP 

4. Wydanie nowego PIN 

 
za każdy numer PIN 7,00 zł 

5. Zmiana PIN w bankomatach: 

za każdą zmianę 

 

1) sieci SGB 1 EUR, 1 USD, 1 GBP 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 

 
1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

6. 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach 
za każde sprawdzenie 

  

 

1) sieci SGB 0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1 EUR, 1 USD, 1 GBP 

7. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 
miesięcznie 

  

 

1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty 3,00 zł 

2) w formie elektronicznej bez opłat 

8. Wysłanie numeru PIN za każdy numer PIN 5,00 zł 

9. Przesłanie  karty do Klienta (na żądanie Klienta) za każdą przesyłkę 5,00 zł 

10. 
Transakcja bezgotówkowa: 

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
- bez prowizji 
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2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG, 

3) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych (na terytorium innego państwa 

członkowskiego EOG) 

 

3. Produkty wycofane 

 

L.p. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Wysokość prowizji 

 i opłat 
1. Otwarcie rachunku walutowego  Bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku bieżącego 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 

2,00 zł 

3. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej  Bez opłat 

4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w 

złotych 
Opłata naliczana od wartości transakcji 0,50% min 10,00 zł 

5. 1) Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego – w walucie lub w złotych Opłata naliczana od wartości transakcji 0,25% min 10,00 zł 

Uwaga: wypłaty gotówkowe: 

-  powyżej 1.000 jednostek każdej   waluty  

- powyżej wartości 50.000,00 zł 

należy zgłaszać z wyprzedzeniem 2 dni roboczych przed terminem 

2) Niepodjęcie kwoty wypłaty w awizowanym terminie Od kwoty niepodjętej 0.15 % 

6. Polecenie przelewu SEPA - tryb normalny:   

Za każdy przelew 

 

1)złożonych w formie papierowej 
a) na rachunki bankowe klientów BS 
b)  na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 

 

0,00 zł 

15,00 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  

0,50 zł     

 

 

 

 

7. Inne zlecenia Pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za 

czynności i usługi bankowe w walutach 

wymienialnych  SGB – Banku S.A. 
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przelewy międzybankowe w obrocie dewizowym (SWIFT)  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 

Za każdy przelew 

 

 

 

 

 

 

10,00 zł 

10,00 zł 

 

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 8. pkt 1) lit b, pkt 2) 

lit b  

 

 

9. 

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) 

Za każdy przelew 

 

 

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 

10. Przelew wewnętrzny na rachunek złotowy/walutowy: 

1)złożony w formie papierowej 

2)złożony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

 

Za każdy przelew 

 

 

3,00 zł 

0,00 zł 

11. Zryczałtowana opłata z tytułu pośredniczenia w wykonaniu przekazów OUR Za każdą dyspozycję 80,00 zł 

12. Wyciągi bankowe:  Bez opłat 

1) Sporządzenie i przekazanie wyciągu z rachunku Za każdy dokument Bez opłat 

2) Sporządzenie duplikatu wyciągu, załącznika do wyciągu, umowy, karty 

wzorów podpisu 
Za każdy dokument 

5,00 zł 
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13. 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 Za każde zaświadczenie 

 

1) W oparciu o aktualny stan rachunku 10,00 zł 

2) W oparciu o historię rachunku z ostatnich 12 miesięcy 20,00 zł 

3) W oparciu o historię rachunku powyżej 1 roku 30,00 zł 

14. Czynności niestandardowe, zwroty zleceń reklamowanych ( wyjaśnianie 

wszelkich 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) 

Za każdą czynność 

100,00 zł 

15. Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku  Opłatę pobiera się do 25 dnia każdego 

miesiąca. Usługa uruchomiona po dniu 

pobrania opłaty zwolniona jest  z niej za 

miesiąc, w którym ją uruchomiono 

5,00 zł 

Za czynności i usługi bankowe nie uwzględnione w niniejszej tabeli (II pkt 3)  prowizje i opłaty pobiera się według stawek określonych w tabeli dotyczącej produktów i usług nie 

będących w bieżącej ofercie (I pkt 7) 

 

 


