Taryfa Opłat i Prowizji
Rozdział XIV. Waluty wymienialne

I. Rachunki walutowe
1

Otwarcie rachunku płatniczego

2

Otwarcie rachunku płatniczego bez wniesienia wpłaty w wysokości 10 jednostek waluty rachunku (np. 10 EUR)

4
5

Prowadzenie rachunku płatniczego:
a) osoby fizyczne
b) podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne
Sprzedaż i kupno walut w Oddziale Banku lub poprzez negocjacje telefoniczne
Transakcje płatnicze - wpłaty, wypłaty - osoby fizyczne

6

Transakcje płatnicze- wpłaty, wypłaty - podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne

3

7

8
9

10

11
12
13

14
15

Bankowość elektroniczna:
a) uruchomienie usługi bankowości elektronicznej
b) usługa bankowości elektronicznej (abonament miesięczny)
c) potwierdzenie przez Bank na wniosek Klienta dokonania transakcji płatniczej, która została wykonana za pośrednictwem
bankowości elektronicznej
d) odblokowanie dostępu do bankowości elektronicznej
e) wizyta informatyka na wezwanie Klienta
powiadomienie o zdarzeniu na rachunku za pomocą SMS (SMS-Banking)
Modyfikacja usługi SMS-Banking
Zestawienie transakcji płatniczych:
1) drukowane raz miesiącu:
a) odbierane w Oddziale Banku
b) wysyłane pocztą
2) drukowane częściej niż raz w miesiącu (obejmujące okres 1 m-ca), odbierane w oddziale Banku
3) generowanie i przesyłanie wyciągów droga elektroniczną
Wygenerowanie dodatkowegozestawienia transakcji płatniczych obejmującego okres powyżej 1 m-ca
Sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego zestawienia transakcji płatniczych
Dyspozycja pełnomocnictwa do rachunków płatniczych (z wyłączeniem czynności opisanej w poz. 14):
a) ustanowienie pełnomocnictwa,
b) zmiana zakresu (rodzaju) pełnomocnictwa
c) odwołanie pełnomocnictwa
Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku płatniczego na zabezpieczenie wykonania umów zawartych przez Posiadacza
rachunku płatniczego z instytucją trzecią
Przyjęcie, odwołanie lub modyfikacja dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku płatniczego w sprawie przeznaczenia
wkładu na wypadek śmierci

16 Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
Wystawienie na wniosek Klienta:
a) zaświadczenia o numerze rachunku płatniczego
17
b) zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym wraz z saldem / obrotami na rachunku
c) opinii/ zaświadczenia innego niż powyżej

0,00
25,00

0,00
9,90 miesięcznie
0,00
0,00
0,5% równowartości kwoty wpłaty / wypłaty, nie mniej
niż 5,00
0,00
0,00
8,00 (w tym VAT 23%)
0,00
100,00
0,35 za każde przesłanie informacji
3,00

0,00
0,00
1,50 za każdy wyciąg
0,00
5,00 za każde rozpoczęty m-c
8,00 (w tym VAT 23%)
12,00
12,00
10,00
50,00
20,00
50,00
40,00 (w tym VAT 23%)
100,00 (w tym VAT 23%)
150,00 (w tym VAT 23%)

Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku płatniczym:
18

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
19

Wydanie na wniosek Klienta kolejnej kopii potwierdzenia wykonania transakcji płatniczej (np. polecenia przelewu, wpłaty,
wypłaty, itp.)

20 Wydanie na wniosek Klienta duplikatu lub kserokopii umowy / aneksu / innego dokumentu (w trakcie obowiązywania umowy)
21 Wydanie na wniosek Klienta kopii zarchiwizowanej umowy / aneksu / innego dokumentu po wygaśnięciu umowy
Dostarczenie zaświadczeń, umów, dokumentów związanych z wykonaniem czynności bankowej drogą pocztową (listem
22 poleconym)
Opłata pobierana jest dodatkowo wraz z opłatą za wydruk/wystawienie dokumentów

2,00 (w tym VAT 23%) w trakcie obowiązywania
umowy ramowej, 6,00 (w tym VAT 23%) w pozostałych
przypadkach

0,00

17,00 (w tym VAT 23%) za każdą stronę dokumentu
8,50
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.)

23 Przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wprowadzenie do Systemu Dokumenty Zastrzeżone

20,00

24 Odwołanie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wycofanie zgłoszenia z Systemu Dokumenty Zastrzeżone

20,00

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
25
a) osoby fizyczne
b) podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne
26 Zmiana karty wzorów podpisów
27 Zmiana umowy o prowadzenie rachunków płatniczych z indywidualnej na wspólną lub odwrotnie

8,50 (koszt listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska
S.A.)
35,00
15,00
15,00

II. Skup i sprzedaż wartości dewizowych
1
2

Sprzedaż i kupno walut - dotyczy Klientów nieposiadających rachunków w Banku (od kwoty operacji)
Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju na rachunki bankowe Klientów banku i
zrzeszonych banków spółdzielczych

0,00
0,00

1

Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty
3

100,00

UWAGA: Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu
określonego w pkt V ppkt 1.
1

4

Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju - tryb normalny (TOMNEXT)
a) przekazy do równowartości 5.000 euro
b) przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro
UWAGA: Nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego. Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów
średnich NBP z dnia realizacji przekazu.

30,00
65,00

1

5

SEPA – realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granice nominowanych w EUR z datą waluty TOMNEXT, spełniających
następujące warunki (łącznie):
- rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG,
- bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta,
- określona opcja koszta SHA.
UWAGA: Do przelewu SEPA nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego

złożony w formie elektronicznej 0,50 zł

złożony w formie papierowej 12 zł

1

6

7

Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym (OVERNIGHT) dodatkowa opłata do pkt. 4 i 5
UWAGA: Polecenia wypłaty mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez SGB-Bank
S.A. wolnych środków na rachunkach nostro.
Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju

złożony w formie elektronicznej 40 zł
złożony w formie papierowej 60 zł

1

45,00 + koszty banków pośredniczących
1

Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR) :
8

a) przekazy do równowartości 2.500 euro
b) przekazy przekraczające równowartość 2.500 euro

40,00
80,00

UWAGA: Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu. Opcje
kosztowe OUR i BEN dostępne są wyłącznie przy składaniu dyspozycji w formie papierowej.
9

Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu ( Non STP )* - opłata pobierana w przypadku
niepoprawnego IBAN do kraju EOG

40,00

III. Inkaso
1
2
3
4
5
6

Inkaso dokumentów oraz weksli
Akcept traty
Zmiana warunków inkasa
Przeniesienie praw własności do towaru/cesja lub upoważnienie
Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów niezainkasowanych
Protest weksla lub traty

0,2%, nie mniej niż 50,00, maksymalnie 150,00
50,00
50,00
50,00
50,00
150,00 + opłata notarialna

IV. Akredytywa dokumentowa
1
2
3
4

Otwarcie lub przeniesienie akredytywy ( za każdy rozpoczęty okres 3 m-czny )
Awizowanie beneficjentowi akredytywy obcej bez dodania potwierdzenia
Potwierdzenie akredytywy ( za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny )
Podwyższenie kwoty akredytywy (od kwoty podwyższenia)
Przedłużenie terminu ważności akredytywy
5 UWAGA: Jeżeli nowy termin ważności akredytywy nie przekracza 3-miesięcznego okresu od momentu ustanowienia
poprzedniego terminu ważności, to pobiera się opłatę jak za inną zmianę warunków akredytywy.
6 Inna zmiana warunków akredytywy
7 Wypłata z akredytywy (od kwoty dokumentów)
8 Badanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy
9 Zryczałtowana opłata z tytułu nadzoru nad odroczoną płatnością (za każdy miesiąc odroczenia)
10 Przeniesienie praw własności do towaru (cesja lub upoważnienie)
11 Wygaśnięcie niewykorzystanej akredytywy

0,15%, nie mniej niż 150,00
250,00
0,15%, nie mniej niż 150,00
0,15%, nie mniej niż 150,00

0,15%, nie mniej niż 150,00
100,00
0,15%, nie mniej niż 150,00
150,00
200,00
100,00
100,00

V. Zlecenia różne
1

2
5
1

Czynności niestandardowe, zwroty zleceń reklamowanych (wyjaśnianie wszelkich niezgodności powstałych w toku realizacji
płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych
nadawcy lub odbiorcy płatności itp.)
Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych z korzystaniem z łącz
telekomunikacyjnych
UWAGA: nie dotyczy poleceń wypłaty (przekazów), o których mowa w pkt I ppkt 4 i 5
Inne czynności lub usługi nie wymienione w Taryfie Opłat i Prowizji

100,00

10,00 (+VAT)
negocjowane z Klientem

Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami banków spółdzielczych należących do grupy SGB.

Prowizje wskazane w niniejszym rozdziale liczone są od wartości transakcji / operacji / sumy czekowej lub wekslowej / wysokości kwoty jakiej dotyczy zlecona czynność. W przypadku wyliczania prowizji i
opłat metodą procentową do przeliczenia należy stosować kursy średnie NBP z dnia transakcji.
W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych SGB Bank SA pobiera prowizje i koszty pobrane przez bank zagraniczny, pośredniczący przy wykonaniu zlecenia Klienta.

wer. 01/2021

