Taryfa Opłat i Prowizji
Rozdział XIV. Produkty i usługi wycofane z oferty Banku
A. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych
Rodzaj czynności / usług

Lp.

Konto Senior

1

Prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (opłata miesięczna)

4,00

2

Wpłaty gotówkowe w Oddziale Banku
Uwaga: w przypadku wpłat gotówkowych w posegregowanym bilonie przekraczających 100 szt. dziennie, dodatkowo dolicza się opłatę
w wys. 5% od kwoty wpłacanego bilonu, nie mniej niż 25 zł

0,00

3

Wpłaty gotówkowe dokonywane za pomocą wpłatomatu

0,00

4

Wypłaty gotówkowe w Oddziale Banku

0,00

Internet Banking:
a) uruchomienie usługi

0,00

b) abonament miesięczny
5

1,00

c) potwierdzenie przez Bank na wniosek Klienta dokonania transakcji, która została wykonana za pośrednictwem Internet Bankingu
d) usługa SMS po zalogowaniu

8,00 (w tym VAT 23%)
0,09 za każde przesłanie informacji

e) odblokowanie dostępu do Internet Bankingu

0,00

7) wizyta informatyka na wezwanie Klienta

100,00

Przelewy złożone w formie papierowej w Oddziale Banku:
a) na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy
6

1

2,00

b) na rachunki prowadzone przez inne Banki

4,00

c) realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy

0,00

d) realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone przez inne Banki
e) złożenie przelewu w formie papierowej w Oddziale Banku w przypadku korzystania z usługi Internet Banking

1,50
10,00

Przelewy złożone przez Internet Banking:
a) na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy

0,00

b) na rachunki prowadzone przez inne Banki

0,80

c) realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy

0,00

d) realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone przez inne Banki

0,80

8

Realizacja polecenia zapłaty

2,00

9

Odwołanie / modyfikacja stałego zlecenia lub polecenia zapłaty

2,00

7

Realizacja przelewu ekspresowego BlueCash w kwocie do 20.000 zł:
10 a) złożonego przez Internet Banking
b) złożonego w formie papierowej w Oddziale Banku

10,00
15,00

Realizacja zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET
11

a) w kwocie równej lub wyższej niż 1.000.000 zł

15,00

b) w kwocie niższej niż 1.000.000 zł

30,00

opłata pobierana jest dodatkowo wraz z opłatą za przelew
12 Odwołanie zlecenia przelewu z rozrachunków 2
13 SMS-Banking
14 Modyfikacja usługi SMS-Banking

0,00
0,35 za każde przesłanie informacji
3,00

Wyciągi z rachunków:
1) drukowane raz w miesiącu:
a) odbierane w Oddziale Banku

0,00

b) wysyłane pocztą

0,00

15 2) drukowane po każdej operacji:
a) odbierane w Oddziale Banku
b) wysyłane pocztą
3) generowanie i przesyłanie wyciągów drogą elektroniczną

pierwszy wyciąg w m-cu bez opłat, następnie 1,50 za
każdy wyciąg
pierwszy wyciąg w m-cu bez opłat, następnie 6,00 za
każdy wyciąg
0,00

16 Zmiana trybu/częstotliwości drukowania/wysyłania wyciągów (z wyłączeniem poz. 17)

5,00

17 Zmiana trybu wysyłania wyciągów z drukowanych na elektroniczne

0,00

Drukowanie wyciągu do rachunku bankowego przy opcji "brak wyciągów":
18 a) za okres ostatnich 6 m-cy
b) powyżej 6 m-cy
19 Sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego wyciągu bankowego

0,00
5,00 za każde rozpoczęte 12 m-cy
6,00 (w tym VAT 23%)

Dyspozycja pełnomocnictwa do rachunków (z wyłączeniem czynności opisanej w poz. 21):
a) ustanowienie pełnomocnictwa,
20
b) zmiana zakresu (rodzaju) pełnomocnictwa
c) odwołanie pełnomocnictwa

10,00

21 Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku na zabezpieczenie wykonania umów zawartych przez Posiadacza rachunku z instytucją trzecią

50,00

22 Przyjęcie lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

20,00

23 Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

50,00

Wystawienie na wniosek Klienta:
24

a) zaświadczenia o numerze rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

35,00 (w tym VAT 23%)

b) zaświadczenia o rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym wraz z saldem / obrotami na rachunku

80,00 (w tym VAT 23%)

c) zaświadczenia / opinii innej niż powyżej

80,00 (w tym VAT 23%)

Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym:
25

a) za rok bieżący

25,00 (w tym VAT 23%)

b) za każdy poprzedni rok

35,00 (w tym VAT 23%)

UWAGA: Opłaty nie pobiera się jeśli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek
26 Wydanie na wniosek Klienta kolejnej kopii potwierdzenia wykonania operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty, wypłaty, itp.)
Wydanie na wniosek Klienta duplikatu lub kserokopii umowy / aneksu / innego dokumentu (o ile umowa / aneks / dokument nie został
27
jeszcze zarchiwizowany)
Wydanie na wniosek Klienta kopii zarchiwizowanej umowy / aneksu / innego dokumentu lub zarchiwizowanego dokumentu
28
potwierdzającego wykonanie operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty itp.)
Dostarczenie na życzenie Klienta zaświadczeń, umów, dokumentów związanych z wykonaniem czynności bankowej drogą pocztową
29 (listem poleconym)
Opłata pobierana jest dodatkowo wraz z opłatą za wydruk/wystawienie dokumentów

6,00 (w tym VAT 23%)
15,00 (w tym VAT 23%)
35,00 (w tym VAT 23%)
7,80
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.)

30 Przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wprowadzenie do Systemu DZ

20,00

31 Odwołanie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wycofanie zgłoszenia z Systemu DZ
32 Przygotowanie przez Bank gotówki do odbioru przez Klienta wraz z awizowaniem - w razie braku jej odbioru w wyznaczonym dniu

20,00
0,3% niepodjętej, awizowanej kwoty gotówki, nie
mniej niż 25,00

33 Blokada na rachunku złotowym z tytułu realizacji polecenia przelewu za granicę

34

Każdorazowe wysłanie wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia w rachunku, po 7 dniach od daty powstania zadłużenia z tytułu
zaległych opłat związanych z prowadzeniem rachunku lub z tytułu debetu, nie częściej niż raz w miesiącu, w przypadkach określonych
w umowie lub w uzupełniającym jej zapisy regulaminie - na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów
wysyłki pisma / pism listem poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

10,00

7,80
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.)

35 Zmiana obecnego pakietu rachunku na inny z oferty Banku

0,00

36 Zmiana Umowy o prowadzenie rachunków bankowych z indywidualnej na wspólną lub odwrotnie

20,00

37 Zmiana karty wzorów podpisów

15,00

38 Inne czynności lub usługi nie wymienione w Taryfie Opłat i Prowizji
1
2

negocjowane z Klientem

Opłata nie jest pobierana za przelew na inny rachunek własny Klienta (pod warunkiem, że prowadzony jest pod tym samym numerem Klienta.
O ile wykonanie przez Bank dyspozycji odwołania zlecenia przelewu jest możliwe.

B. Usługi dodatkowe do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla Klientów Indywidualnych
Rodzaj czynności / usług

Lp.
1

Wydanie klucza do skrytki na wyciągi

2

Wymiana klucza (zamka) do skrytki na wyciągi

3

Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na "HASŁO"

Opłata
25,00
50,00
10,00 m-cznie

Taryfa Opłat i Prowizji
Rozdział XIV. Produkty i usługi wycofane z oferty Banku
C. Rachunki oszczędnościowe i lokaty terminowe
Lp.

Rodzaj czynności / usług

1

Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna)

2

Wpłaty gotówkowe

3

Wypłaty gotówkowe

4

Internet Banking:

Rachunki oszczędnościowe z wkładami
płatnymi na każde żądanie
3,00 m-cznie
0,00
0,00
nie dotyczy

Realizacja przelewów:
5

a) na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy

0,00

b) na rachunki prowadzone przez inne Banki

5,00

c) realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy

0,00

d) realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone przez inne Banki

2,00

6

Odwołanie / modyfikacja stałego zlecenia

7

Realizacja przelewu ekspresowego BlueCash w kwocie do 20.000 zł

2,00
15,00

Realizacja zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET
8

a) w kwocie równej lub wyższej niż 1.000.000 zł

15,00

b) w kwocie niższej niż 1.000.000 zł

30,00

Opłata pobierana jest dodatkowo wraz z opłatą za przelew
9

Odwołanie zlecenia przelewu z rozrachunków

1

0,00

10 SMS-Banking

0,35 za każde przesłanie informacji

11 Modyfikacja usługi SMS-Banking

3,00

12 Wyciągi z rachunków

nie dotyczy

Dyspozycja pełnomocnictwa do rachunków (z wyłączeniem czynności opisanej w poz. 18):
a) Ustanowienie pełnomocnictwa,
b) Zmiana zakresu (rodzaju) pełnomocnictwa
c) Odwołanie pełnomocnictwa
Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku, na zabezpieczenie wykonania umów zawartych przez Posiadacza rachunku / lokaty z
14
instytucją trzecią
13

10,00

50,00

15 Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

20,00

16 Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

50,00

Wystawienie na życzenie Klienta:
17

a) zaświadczenia o numerze rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

35,00 (w tym VAT 23%)

b) zaświadczenia o rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym wraz z saldem / obrotami na rachunku

80,00 (w tym VAT 23%)

c) zaświadczenia / opinii innej niż powyżej

80,00 (w tym VAT 23%)

Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym:
18

a) za rok bieżący

25,00 (w tym VAT 23%)

b) za każdy poprzedni rok

35,00 (w tym VAT 23%)

UWAGA: Opłaty nie pobiera się jeśli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek
19 Wydanie na wniosek Klienta kolejnej kopii potwierdzenia wykonania operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty, wypłaty, itp.)

6,00 (w tym VAT 23%)

Wydanie na wniosek Klienta duplikatu lub kserokopii umowy / aneksu / innego dokumentu (o ile umowa / aneks / dokument nie
20
został jeszcze zarchiwizowany)
Wydanie na wniosek Klienta kopii zarchiwizowanej umowy / aneksu / innego dokumentu lub zarchiwizowanego dokumentu
21
potwierdzającego wykonanie operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty itp.)
Dostarczenie na życzenie Klienta zaświadczeń, umów, dokumentów związanych z wykonaniem czynności bankowej drogą
22 pocztową (listem poleconym)
Opłata pobierana jest dodatkowo wraz z opłatą za wydruk/wystawienie dokumentów
23 Przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wprowadzenie do Systemu DZ

7,80
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta
Polska S.A.)

20,00

25

Przygotowanie przez Bank gotówki do odbioru przez Klienta wraz z awizowaniem - w razie braku jej odbioru w wyznaczonym
dniu

26

Każdorazowe wysłanie wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia w rachunku, po 7 dniach od daty powstania zadłużenia z
tytułu zaległych opłat związanych z prowadzeniem rachunku lub z tytułu debetu, nie częściej niż raz w miesiącu, w
przypadkach określonych w umowie lub w uzupełniającym jej zapisy regulaminie - na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście
poniesionych przez Bank kosztów wysyłki pisma / pism listem poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

0,3% niepodjętej, awizowanej kwoty gotówki,
nie mniej niż 25,00
7,80
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru w
Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.)

15,00

28 Zmiana Umowy z indywidualnej na wspólną lub odwrotnie
29 Inne czynności lub usługi nie wymienione w Taryfie Opłat i Prowizji
1

35,00 (w tym VAT 23%)

20,00

24 Odwołanie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wycofanie zgłoszenia z Systemu DZ

27 Zmiana karty wzorów podpisów

15,00 (w tym VAT 23%)

15,00
negocjowane z Klientem

O ile wykonanie przez Bank dyspozycji odwołania zlecenia przelewu jest możliwe.

D. Usługi dodatkowe do rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych
Lp.

Rodzaj czynności / usług

1

wydanie i wymiana książeczki a`vista

2

przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej lub a`vista

3

Rachunki oszczędnościowe z wkładami
płatnymi na każde żądanie

Terminowe lokaty
oszczędnościowe

15,00
15,00 za każdy dokument

15,00 za każdy dokument

wystawienie nowej w miejsce utraconej lub zniszczonej książeczki

15,00

15,00

4

umorzenie utraconej książeczki

10,00

10,00

5

przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)

30,00

30,00

6

wydanie kserokopii unieważnionej książeczki oszczędnościowej z wkładami płatnymi na każde żądanie lub terminowej

50,00

50,00

UWAGA - Rachunki oszczędnościowe z wkładami płatnymi na każde żądanie Szkolnych Kas Oszczędzania zwolnione są prowizji

Taryfa Opłat i Prowizji
Rozdział XIV. Produkty i usługi wycofane z oferty Banku
E. Karty płatnicze bez funkcji zbliżeniowej dla Klientów Indywidualnych
Lp.
1

Rodzaj czynności / usług
Wydanie karty dla posiadacza i współposiadacza rachunku lub osoby wskazanej:

Visa Electron / Visa Electron
młodzieżowa

Maestro

nie dotyczy

nie dotyczy

Miesięczne używanie karty:
a) Konto dla Młodych 13+
2

0,00

b) Konto dla Młodych 20+

0,00 / 6,00

c) Konta: Standard, VIP, Bezcenne, Senior

0,00 / 6,00

d) "Konto za złotówkę"

0,00 / 6,00

1
2
2

0,00
0,00 / 6,00
0,00 / 6,00
0,00 / 6,00

1
2
2

Wypłata gotówki:

3

a) w bankomatach sieci SGB i sieci BPS oraz zrzeszonych Banków Spółdzielczych

0,00

0,00

b) w bankomatach obcych

3,00

3,00

2,00

2,00

5,00

5,00

c) w kasach SGB

3

d) w kasach obcych

3

e) w ramach usługi cash back

1,50

1,50

3% kwoty, min. 8,00

3% kwoty, min. 8,00

3% kwoty, min. 8,00

3% kwoty, min. 8,00

a) sieci SGB

3,00

3,00

b) pozostałych

3,00

3,00

a) sieci SGB

5,00

5,00

b) pozostałych

5,00

5,00

10,00

10,00

a) na adres korespondencyjny

2,58

2,58

b) na adres poczty elektronicznej

0,00

0,00

6,00 (w tym VAT 23%)

6,00 (w tym VAT 23%)

20,00

20,00

f) w bankomatach za granicą
g) w kasach za granicą

3

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
4

Zmiana numeru PIN w bankomatach:
5

6

Wygenerowanie nowego numeru PIN
Zestawienie transakcji przesłanych do Klienta:

7

8

Sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego zestawienia transakcji
Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej, zastrzeżonej, zniszczonej lub utraconej, wydanie duplikatu karty w okresie jej
ważności:

9

a) w trybie zwykłym
Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy nowa karta była uszkodzona już w momencie jej wydania
b) w trybie przyspieszonym na życzenie Klienta (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

50,00

50,00

10 Zastrzeżenie karty dokonane przez Klienta

0,00

0,00

11 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta

5,00

5,00

0,0%

3% kwoty transakcji

12

Przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN, naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

1

Opłata w danym miesiącu nie jest pobierana jeżeli: w poprzednim miesiącu dokonanych zostało przynajmniej 5 bezgotówkowych transakcji kartą lub jeżeli dokonanych zostało mniej niż 5 transakcji bezgotówkowych, ale ich
suma wyniosła łącznie min. 200 zł.
2

Opłata w danym miesiącu nie jest pobierana jeżeli w poprzednim miesiącu dokonanych zostało przynajmniej 10 bezgotówkowych transakcji kartą lub jeżeli dokonanych zostało mniej niż 10 transakcji bezgotówkowych, ale ich
suma wyniosła łącznie min. 300 zł.
UWAGA: aby transakcje zostały zaliczone do danego miesiąca muszą zostać zaksięgowane w historii rachunku (blokada środków z tytułu transakcji nie jest równoznaczna z jej zaksięgowaniem). Transakcja księgowana jest na
rachunku od 3 do 5 dni roboczych od jej dokonania.
3

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

F. Ubezpieczenia do kart dla Klientów Indywidualnych
Lp.

Rodzaj czynności / usług

Mastercard PayPass /
Mastercard PayPass
młodzieżowa

Visa Electron payWave / Visa Visa Electron / Visa Electron
Electron payWave młodzieżowa
młodzieżowa / Maestro

Ubezpieczenie - "Bezpieczna Karta" (opłata miesięczna)*
1

a) wariant Classic

1,90

1,90

1,90

b) Wariant Gold

3,40

3,40

3,40

a) wariant Classic

1,40

1,40

1,40

b) Wariant Gold

3,90

3,90

3,90

a) wariant Classic

2,70

2,70

2,70

b) Wariant Gold

6,30

6,30

6,30

Ubezpieczenie - "Bezpieczny Podróżnik" (opłata miesięczna)*
2

Ubezpieczenie - "Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik" (opłata miesięczna)*
3

G. Karty z funkcją zbliżeniową dla konta Senior
Rodzaj czynności / usług

Lp.

Mastercard PayPass

Visa Electron payWave

Visa Mobilna HCE

Wydanie karty dla posiadacza i współposiadacza rachunku lub osoby wskazanej
1

a) w trybie zwykłym
b) w trybie przyspieszonym na życzenie Klienta (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Miesięczne uzywanie karty

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

nie dotyczy

1

0,00

0,00 / 6,00

1

0,00 / 6,00

Wypłata gotówki:

3

a) w bankomatach sieci SGB i sieci BPS oraz zrzeszonych Banków Spółdzielczych

0,00

0,00

0,00

b) w bankomatach obcych

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

2,00

5,00

5,00

1,50

1,50

1,50

3% kwoty, min. 8,00

3% kwoty, min. 8,00

3% kwoty, min. 8,00

3% kwoty, min. 8,00

3% kwoty, min. 8,00

3% kwoty, min. 8,00

c) w kasach SGB

2

d) w kasach obcych

2

e) w ramach usługi cash back
f) w bankomatach za granicą
g) w kasach za granicą

2

5,00

3
3
3
3
3
3
3

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
4

a) w sieci SGB

3,00

3,00

nie dotyczy

b) w pozostałych

3,00

3,00

nie dotyczy

a) w sieci SGB

5,00

5,00

nie dotyczy

b) w pozostałych

5,00

5,00

nie dotyczy

10,00

10,00

10,00

a) na adres korespondencyjny

2,58

2,58

nie dotyczy

b) na adres poczty elektronicznej

0,00

0,00

nie dotyczy

6,00 (w tym VAT 23%)

6,00 (w tym VAT 23%)

nie dotyczy

20,00

20,00

nie dotyczy

Zmiana numeru PIN w bankomatach:
5

6

Wygenerowanie nowego numeru PIN
Zestawienie transakcji przesłanych do Klienta:

7

8

Sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego zestawienia transakcji
Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej, zastrzeżonej, zniszczonej lub utraconej, wydanie duplikatu karty w okresie jej
ważności:

9

a) w trybie zwykłym
Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy nowa karta była uszkodzona już w momencie jej wydania
b) w trybie przyspieszonym na życzenie Klienta (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

50,00

50,00

nie dotyczy

10 Zastrzeżenie karty

0,00

0,00

0,00

11 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta

5,00

5,00

5,00

0,0%

3% kwoty transakcji

3% kwoty transakcji

12
1

Przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN, naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

Opłata w danym miesiącu nie jest pobierana jeżeli w poprzednim miesiącu dokonanych zostało przynajmniej 10 bezgotówkowych transakcji kartą lub jeżeli dokonanych zostało mniej niż 10 transakcji bezgotówkowych, ale ich suma wyniosła łącznie 300 zł.

UWAGA: aby transakcje zostały zaliczone do danego miesiąca muszą zostać zaksięgowane w historii rachunku (blokada środków z tytułu transakcji nie jest równoznaczna z jej zaksięgowaniem). Transakcja księgowana jest na rachunku od 3 do 5 dni roboczych od
jej dokonania.
2
3

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
Pod warunkiem, że urządzenie wyposażone jest w funkcję zbliżeniową.

Taryfa Opłat i Prowizji
Rozdział XIV. Produkty i usługi wycofane z oferty Banku
H. Rachunki rozliczeniowe dla Klientów Instytucjonalnych
Lp.

Rodzaj czynności / usług

1

Prowadzenie rachunku bieżącego / pomocniczego (opłata miesięczna)

2

Wpłaty gotówkowe w Oddziale Banku
Uwaga: w przypadku wpłat gotówkowych w posegregowanym bilonie przekraczających 100 szt. dziennie, dodatkowo dolicza się opłatę
w wys. 5% od kwoty wpłacanego bilonu, nie mniej niż 25 zł

3

Wpłaty gotówkowe dokonywane za pomocą wpłatomatu

Mini Biznes
10,00
0,3% wpłacanej kwoty, nie mniej niż 4,50
nie dotyczy

Wypłaty gotówkowe w Oddziale Banku
4

UWAGA: w przypadku wypłat gotówkowych w bilonie przekraczających 50 szt. dziennie, dodatkowo dolicza się opłatę w wys. 1% od
kwoty wypłacanego bilonu, nie mniej niż 5,00

5

Internet Banking

0,1% wypłacanej kwoty,
nie mniej niż 3,00
nie dotyczy

Przelewy złożone w formie papierowej w Oddziale Banku:
a) na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy
6

1

b) na rachunki prowadzone przez inne Banki

3,00
5,50

c) realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy

nie dotyczy

d) realizacja stałego zlecenia na rachunki bankowe przez inne Banki

nie dotyczy

e) złożenie przelewu w formie papierowej w Oddziale Banku w przypadku korzystania z usługi Internet Banking

nie dotyczy

7

Realizacja polecenia zapłaty

nie dotyczy

8

Odwołanie / modyfikacja stałego zlecenia lub polecenia zapłaty

9

3,00

Realizacja przelewu ekspresowego BlueCash w kwocie do 20.000 zł
a) złożonego w formie papierowej w Oddziale Banku

15,00

Realizacja zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET
10

a) w kwocie równej lub wyższej niż 1.000.000 zł

25,00

b) w kwocie niższej niż 1.000.000 zł

50,00

opłata pobierana jest dodatkowo wraz z opłatą za przelew
11 Odwołanie zlecenia przelewu z rozrachunków 1
12 SMS-Banking
13 Modyfikacja usługi SMS-Banking

15,00
0,35 za każde przesłanie informacji
3,00

Wyciągi z rachunków:
1) drukowane raz w miesiącu:
a) odbierane w Oddziale Banku

0,00

b) wysyłane pocztą

6,00

14 2) drukowane po każdej operacji:
a) odbierane w Oddziale Banku

pierwszy wyciąg w m-cu bez opłat, następnie
1,50 za każdy wyciąg

b) wysyłane pocztą

pierwszy wyciąg w m-cu bez opłat, następnie
6,00 za każdy wyciąg

3) generowanie i przesyłanie wyciągów drogą elektroniczną
15 Zmiana trybu/częstotliwości drukowania/wysyłania wyciągów (z wyłączeniem poz. 16)
16 Zmiana trybu wysyłania wyciągów z drukowanych na elektroniczne
17 Przechowywanie w Banku wydrukowanych i nieodebranych wyciągów z rachunku ponad trzy miesiące

0,00
5,00
0,00
20,00

Drukowanie wyciągu do rachunku bankowego przy opcji "brak wyciągów":
18 za okres ostatnich 6 m-cy
powyżej 6 m-cy
19 Sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego wyciągu bankowego

0,00
10,00
za każde rozpoczęte 12 m-cy
10,00 (w tym VAT 23%)

Dyspozycja pełnomocnictwa do rachunków (z wyłączeniem czynności opisanej w poz. 21):
a) ustanowienie pełnomocnictwa,
20
b) zmiana zakresu (rodzaju) pełnomocnictwa
c) odwołanie pełnomocnictwa

20,00

21 Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku na zabezpieczenie wykonania umów zawartych przez Posiadacza rachunku z instytucją trzecią

50,00

Wystawienie na wniosek Klienta:
22

a) zaświadczenia o numerze rachunku rozliczeniowego
b) zaświadczenia o rachunku rozliczeniowym wraz z saldem / obrotami na rachunku
c) opinii / zaświadczenia innego niż powyżej

35,00 (w tym VAT 23%)
80,00 (w tym VAT 23%)
135,00 (w tym VAT 23%)

Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym:
23

a) za rok bieżący

35,00 (w tym VAT 23%)

b) za każdy poprzedni rok

50,00 (w tym VAT 23%)

UWAGA: Opłaty nie pobiera się jeśli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek
24 Wydanie na wniosek Klienta kolejnej kopii potwierdzenia wykonania operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty, wypłaty, itp.)
Wydanie na wniosek Klienta duplikatu lub kserokopii umowy / aneksu / innego dokumentu (o ile umowa / aneks / dokument nie został
25
jeszcze zarchiwizowany)
Wydanie na wniosek Klienta kopii zarchiwizowanej umowy / aneksu / innego dokumentu lub zarchiwizowanego dokumentu
26
potwierdzającego wykonanie operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty itp.)
Dostarczenie na życzenie Klienta zaświadczeń, umów, dokumentów związanych z wykonaniem czynności bankowej drogą pocztową
27 (listem poleconym)
Opłata pobierana jest dodatkowo wraz z opłatą za wydruk/wystawienie dokumentów

6,00 (w tym VAT 23%)
15,00 (w tym VAT 23%)
35,00 (w tym VAT 23%)
7,80
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.)

Książeczki czekowe:
28

a) wydanie książeczki czekowej

30,00

b) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków

20,00
wg poniesionych kosztów

c) wykonanie zastrzeżenia czeków
29 Wypłata na podstawie czeku gotówkowego przyjętego do inkasa
30 Przygotowanie przez Bank gotówki do odbioru przez Klienta wraz z awizowaniem - w razie braku jej odbioru w wyznaczonym dniu

0,5% kwoty wypłaty, min. 12,00
0,3% niepodjętej, awizowanej kwoty gotówki,
nie mniej niż 25,00

31 Sporządzenie protokołu różnic kasowych we wpłacie zamkniętej (wyjątek stanowią falsyfikaty)

nie dotyczy

32 Blokada na rachunku złotowym z tytułu realizacji polecenia przelewu za granicę

10,00

33 Realizacja usługi płatności masowe

nie dotyczy

34 Przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wprowadzenie do Systemu DZ

20,00

35 Odwołanie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wycofanie zgłoszenia z Systemu DZ

20,00

Każdorazowe wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia z tytułu zaległych opłat związanych z
36 prowadzeniem rachunku lub z tytułu debetu, w przypadkach, w terminach i z częstotliwością określonych w umowie lub w
uzupełniającym jej zapisy regulaminie.
Przelew wychodzący z rachunku Klienta w ramach wykonania zajęcia egzekucyjnego wierzytelności Klienta z tytułu umowy o
37
prowadzenie rachunku

35,00
20,00 za każdy przelew zrealizowany w ramach
zajęcia egzekucyjnego

38 Zmiana obecnego pakietu rachunku na inny z oferty Banku

0,00

39 Zmiana karty wzorów podpisów

20,00

40 Wydanie potwierdzonej kopii karty wzorów podpisów

15,00

41 Inne czynności lub usługi nie wymienione w Taryfie Opłat i Prowizji
1
2

negocjowane z Klientem

Opłata nie jest pobierana za przelew na inny rachunek własny Klienta (pod warunkiem, że prowadzony jest pod tym samym numerem Klienta.
O ile wykonanie przez Bank dyspozycji odwołania zlecenia przelewu jest możliwe.

I. Usługi dodatkowe do rachunków rozliczeniowych dla Klientów Instytucjonalnych
Lp.

Rodzaj czynności / usług

Opłata

HOME BANKING:
a) prowizja aktywacyjna
b) abonament podstawowy
c) abonament do 50 przelewów m-cznie
d) abonament do 100 przelewów m-cznie

1

150,00
10,00 m-cznie +1,99 za każdy przelew
75,00 m-cznie
150,00 m-cznie

e) abonament do 300 przelewów m-cznie

300 m-cznie

f) abonament powyżej 300 przelewów m-cznie

350 m-cznie

g) złożenie przelewu w formie papierowej w Oddziale Banku
h) opłata za ponowną instalację HB w przypadku gdy awarii uległ komputer Klienta na którym program był uprzednio instalowany
i) opłata dodatkowa za brak możliwości wykonania instalacji, serwisu, migracji z przyczyn leżących po stronie Klienta zamawiającego
usługę

10,00
120,00
70,00

UWAGA: Abonament miesięczny ustalany jest na okres 6 m-cy na podstawie średniej m-cznej liczby operacji z ostatnich 6 m-cy
j) wizyta informatyka na życzenie Klienta

100,00

2

Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na "HASŁO"

10,00 m-cznie

3

Za używanie wrzutni (skarbca nocnego)

20,00 m-cznie

4

Wymiana klucza do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego

50,00

5

Sporządzenie protokołu różnic kasowych we wpłacie poprzez wrutnię (wyjątek stanowią falsyfikaty)

15,00

6

Wydanie kluczyka do skrytki na dokumenty

25,00

7

Wymiana klucza (zamka) do skrytki na dokumenty

50,00

Taryfa Opłat i Prowizji
Rozdział XIV. Produkty i usługi wycofane z oferty Banku

J. Karty płatnicze dla Klientów Instytucjonalnych
Lp.

Rodzaj czynności / usług

1

Wydanie karty głównej lub dołączonej:

2

Miesięczne używanie karty

3

Mastercard
Business Charge

Visa Electron Business

Mastercard Business Charge
Gold

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

1

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

120,00

250,00

a) w bankomatach sieci SGB i sieci BPS oraz zrzeszonych Banków Spółdzielczych

0,00

3% kwoty, min. 8,00

3% kwoty, min. 8,00

b) w bankomatach obcych

3,00

3% kwoty, min. 8,00

3% kwoty, min. 8,00

2,00

3% kwoty, min. 8,00

3% kwoty, min. 8,00

5,00

3% kwoty, min. 8,00

3% kwoty, min. 8,00

1,50

3% kwoty, min. 8,00

3% kwoty, min. 8,00

3% kwoty, min. 8,00

3% kwoty, min. 8,00

3% kwoty, min. 8,00

3% kwoty, min. 8,00

3% kwoty, min. 8,00

3% kwoty, min. 8,00

a) sieci SGB

3,00

3,00

3,00

b) pozostałych

3,00

3,00

3,00

a) sieci SGB

5,00

5,00

5,00

b) pozostałych

5,00

5,00

5,00

10,00

10,00

10,00

a) na adres korespondencyjny

5,00

5,00

5,00

b) na adres poczty elektronicznej

0,00

0,00

0,00

6,00 (w tym VAT 23%)

6,00 (w tym VAT 23%)

6,00 (w tym VAT 23%)

nie dotyczy

35,00 (w tym VAT 23%)

35,00 (w tym VAT 23%)

80,00 (w tym VAT 23%)

80,00 (w tym VAT 23%)

20,00

nie dotyczy

Roczne używanie karty

0,00 / 10,00

Uwaga: opłata pobierana jest od drugiego roku używania karty
Wypłata gotówki:

4

c) w kasach SGB

2

d) w kasach obcych

2

e) w ramach usługi cash back
f) w bankomatach za granicą
g) w kasach za granicą

2

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
5

Zmiana numeru PIN w bankomatach:
6

7

Wygenerowanie nowego numeru PIN
Zestawienie transakcji przesłanych do Klienta:

8
9

Sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego zestawienia transakcji
Wystawienie na wniosek Klienta:

10 a) zaświadczenie o posiadaniu karty kredytowej
b) zaświadczenia/opinii innej niż powyżej
Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej, zastrzeżonej, zniszczonej lub utraconej, wydanie duplikatu karty w
okresie jej ważności:
11

a) w trybie zwykłym

20,00

Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy nowa karta była uszkodzona już w momencie jej wydania
b) w trybie przyspieszonym na życzenie Klienta (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

50,00

50,00

nie dotyczy

12 Wznowienie karty

0,00

nie dotyczy

nie dotyczy

13 Zastrzeżenie karty dokonane przez Klienta

0,00

0,00

0,00

15,00

15,00

15,00

14

Zastrzeżenie karty wykonane przez pracownika Banku w przypadkach określonych w Umowie lub w
stanowiącym jej integralną część Regulaminu

15 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta
16 Zwiększenie limitu kredytowego (aneks do Umowy kredytowej)
Minimalna kwota do zapłaty, określona w umowie o wydanie i używanie karty kredytowej, liczona od kwoty
wykorzystanego limitu
Odroczenie terminu płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych:
a) w kraju
18 b) za granicą
(prowizja pobierana miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu
rozliczeniowym)

17

19

Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia
(opłata naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na rachunek)

20 Gotówka awaryjna - bonus

5,00

5,00

5,00

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

100%

100%

nie dotyczy

1%
1%

1%
1%

nie dotyczy

50,00

100,00

nie dotyczy

70,00

70,00

Równowartość w PLN 150 USD***, Równowartość w PLN 150 USD***,
plus koszty operacyjne Mastercard plus koszty operacyjne Mastercard

21 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju
nie dotyczy

Równowartość w PLN 95 USD***, Równowartość w PLN 95 USD***,
plus koszty operacyjne Mastercard plus koszty operacyjne Mastercard

22 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju
Każdorazowe wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia, po 7 dniach od daty
powstania zadłużenia, nie częściej niż raz w miesiącu, w przypadkach określonych w umowie

nie dotyczy

35,00

35,00

Przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN, pobierana w dniu rozliczenia
24
operacji

3% kwoty transakcji

0,0%

0,0%

23

1

Opłata w danym miesiącu nie jest pobierana jeżeli: w poprzednim miesiącu dokonanych zostało przynajmniej 10 bezgotówkowych transakcji kartą lub jeżeli dokonanych zostało mniej niż 10 transakcji bezgotówkowych, ale ich suma wyniosła
łącznie min. 500 zł.
UWAGA: aby transakcje zostały zaliczone do danego miesiąca muszą zostać zaksięgowane w historii rachunku (blokada środków z tytułu transakcji nie jest równoznaczna z jej zaksięgowaniem). Transakcja księgowana jest na rachunku od 3 do 5
dni roboczych od jej dokonania.
2

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

