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Taryfa opłat i prowizji   

Pakiet „Konto za złotówkę” 
(nazwa pakietu do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub nazwa rachunku/konta) 

 

Opłaty obligatoryjne wspólne dla wszystkich Banków Spółdzielczych 

Nazwa opłaty Opłata/prowizja 

Otwarcie rachunku 0 zł 

Wydanie karty  0 zł 

Prowadzenie rachunku i obsługa karty Mastercard wydanej do konta (opłata 

miesięczna)* 

1zł   

Wypłaty w bankomatach sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej i Banku 

Polskiej Spółdzielczości 

0 zł 

Wypłaty w bankomatach za granicą 0 zł 

Wypłaty gotówki w sklepach podczas zakupów na ternie polski (cashback) 0 zł 

Wypłaty z innych bankomatów w kraju (za każdą wypłatę) 3 zł 

*bez dodatkowych warunków do spełnienia (np. liczba transakcji w miesiącu, płatności o określonej 

wartości, wpływ wynagrodzenia czy obowiązek aktywnego korzystania z konta i karty płatniczej) 

 

Rekomendowane wysokości innych opłat – do indywidualnej decyzji Banku Spółdzielczego 

Nazwa opłaty Opłata/prowizja 

1) Zmiana PIN kartą płatniczą w bankomatach: 

a) sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej 

b) innych sieci 

2) Sprawdzenie karta płatniczą w bankomacie wysokości dostępnych 

środków na rachunku: 

a) sieci Spółdzielczej Grupy Bankowej 

b) innych sieci 

 

4,5 zł 

7 zł 

 

 

1 zł 

1,5 zł 

Realizacja przelewów: 

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: 

a) złożonych w formie papierowej 

 na rachunki prowadzone w bankach SGB 

 na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 

realizowanych  w systemie Elixir 

 na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB  

realizowanych w systemie Express Elixir 

 na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 

realizowanych w systemie SORBNET 

b) złożonych w formie elektronicznej 

 

 

 

0 zł 

 

5 zł 

 

10 zł 

 

30 zł 

 



 na rachunki prowadzone w bankach SGB 

 na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 

realizowanych w systemie Elixir 

 na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 

realizowanych w systemie Express Elixir 

 na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB  

realizowanych w systemie SORBNET 

2) w kwocie od 1.000.000,00 zł (wyłącznie przez SORBNET) 

0 zł 

 

0,50 zł 

 

5 zł 

 

25 zł 
10 zł 

Przelewy automatyczne (np. zlecenie stałe): 

a) złożone w formie papierowej 

 na rachunki prowadzone w bankach SGB 

 na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 

realizowanych w systemie Elixir 

b) złożonych w formie elektronicznej 

 na rachunki prowadzone w bankach SGB 

 na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB 

realizowanych w systemie Elixir 

 

 

0 zł 

 

1,50 zł 

 

0 zł 

 

0,50 zł 

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 10 zł 

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 

a) w formie papierowej: 

 jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 

 jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 

b) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty 

elektronicznej (e-mail) klienta 

 

 

2 zł 

0 zł 

 

0 zł 

Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku 

w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

 

20 zł 

Realizacja dyspozycji spadkobierców 15 zł 

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 20 zł 

 

Oferta dla klientów którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w banku i nie posiadali 

ww. rachunku w banku w okresie od 1.01.2017 do 1.10.2017 r.  


