Taryfa Opłat i Prowizji
Rozdział VI. Podstawowy Rachunek Płatniczy oraz karty wydawane do Podstawowego Rachunku Płatniczego
Lp.

Rodzaj czynności / usług

1 Prowadzenie rachunku płatniczego (opłata miesięczna)
2

Wpłata gotówki

Podstawowy Rachunek
Płatniczy
0,00
0,00

3 Wpłata gotówki dokonywana za pomocą wpłatomatu

0,00

4 Wypłata gotówki w oddziale Banku
Bankowość elektroniczna:
a) uruchomienie usługi bankowości elektronicznej
b) abonament miesięczny
5 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

0,00

Polecenia przelewu złożone w formie papierowej w Oddziale Banku:
a) na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy
b) na rachunki prowadzone przez inne Banki

0,00
0,00
8,00 (w tym VAT 23%)
0,00
100,00

0,00
5 pierwszych transakcji płatniczych w
miesiącu kalendarzowym 0,00, kolejne
1

10,00

6 c) realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy
d) realizacja stałego zlecenia na rachunki prowadzone przez inne Banki

0,00
5 pierwszych transakcji płatniczych w
miesiącu kalendarzowym 0,00, kolejne
1

1,50

e) złożenie polecenia przelewu w formie papierowej w Oddziale Banku w przypadku korzystania z usługi
bankowości elektronicznej

5 pierwszych operacji w miesiącu
1

kalendarzowym 0,00, kolejne 15,00

Polecenia przelewu złożone za pośrednictwem bankowości elektronicznej:
a) na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy
7

b) na rachunki prowadzone przez inne Banki

0,00
5 pierwszych transakcji płatniczych w
miesiącu kalendarzowym 0,00, kolejne
1

1,00

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

0,00
5 pierwszych transakcji płatniczych w
miesiącu kalendarzowym 0,00, kolejne
1

1,00

8 Realizacja polecenia zapłaty
Ustanowienie/odwołanie/modyfikacja stałego zlecenia lub polecenia zapłaty
9 a) w placówce banku
b) za pośrednictwem bankowości elektronicznej
Realizacja poleceń przelewu za pośrednictwem systemu SORBNET
a) w kwocie równej lub wyższej niż 1.000.000 zł
10
b) w kwocie niższej niż 1.000.000 zł
Realizacja polecenia przelewu ekspresowego Express Elixir w kwocie do 20.000 zł:
11 a) złożonego za pośrednictwem bankowości elektronicznej
b) złożonego w formie papierowej w Oddziale Banku
12 Odwołanie polecenia przelewu z rozrachunków2
13 Powiadomienie o zdarzeniu na rachunku za pomocą SMS (SMS-Banking)
14 Modyfikacja usługi SMS-Banking
Zestawienie transakcji płatniczych:
1) drukowane raz w miesiącu:
a) odbierane w Oddziale Banku
15
b) wysyłane pocztą
2) drukowane częściej niż raz w miesiącu (obejmujące okres 1 m-ca), odbierane w oddziale Banku
3) generowanie i przesyłanie zestawień transakcji płatniczych drogą elektroniczną
16 Wygenerowanie dodatkowego zestawienia transakcji płatniczych obejmującego okres powyżej 1 m-ca
17 Sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego zestawienia transakcji płatniczych

2,00
2,00
0,00
15,00
30,00

5,00
15,00
0,00

0,11 za każde przesłanie informacji
3,00

0,00
0,00
1,50 za każdy wyciąg
0,00
5,00 za każdy rozpoczęty m-c
8,00 (w tym VAT 23%)

18

Dyspozycja pełnomocnictwa do rachunków (z wyłączeniem czynności opisanej w poz. 19):
a) ustanowienie pełnomocnictwa,
b) zmiana zakresu (rodzaju) pełnomocnictwa
c) odwołanie pełnomocnictwa

Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku na zabezpieczenie wykonania umów zawartych przez Posiadacza
rachunku z instytucją trzecią
Przyjęcie, odwołanie lub modyfikacja dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
20
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
19

21 Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

12,00
12,00
10,00
50,00
20,00
50,00

Wystawienie na wniosek Klienta:
a) zaświadczenia o numerze płatniczego

40,00 (w tym VAT 23%)

22
b) zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym wraz z saldem / obrotami na rachunku
c) zaświadczenia / opinii innej niż powyżej
Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku płatniczym:
a) za rok bieżący
23 b) za każdy poprzedni rok

100,00 (w tym VAT 23%)
150,00 (w tym VAT 23%)
35,00 (w tym VAT 23%)
50,00 (w tym VAT 23%)

UWAGA: Opłaty nie pobiera się jeśli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek
Wydanie na wniosek Klienta kolejnej kopii potwierdzenia wykonania transakcji płatniczej (np. przelewu, wpłaty,
24
wypłaty, itp.)
25

Wydanie na wniosek Klienta duplikatu lub kserokopii umowy / aneksu / innego dokumentu (w trakcie
obowiązywania umowy)

26 Wydanie na wniosek Klienta kopii umowy / aneksu / innego dokumentu po wygaśnięciu umowy
Dostarczenie na życzenie Klienta zaświadczeń, opinii, odpisów, umów, dokumentów związanych z
wykonaniem czynności bankowej drogą pocztową (listem poleconym)
27
Opłata pobierana jest dodatkowo wraz z opłatą za wydruk/wystawienie dokumentów
28 Przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wprowadzenie do Systemu Dokumenty Zastrzeżone
29

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

Każdorazowe wysłanie wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia w rachunku płatniczym, po 7 dniach od
daty powstania zadłużenia z tytułu zaległych opłat związanych z prowadzeniem rachunku płatniczego lub z
30 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
31
32
33
34
1
2

Zmiana obecnego pakietu rachunku płatniczego na inny z oferty Banku
Zmiana Umowy o prowadzenie rachunków płatniczych z indywidualnej na wspólną lub odwrotnie
Zmiana karty wzorów podpisów
Inne czynności lub usługi nie wymienione w Taryfie Opłat i Prowizji

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.)
20,00
20,00

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

0,00
40,00
30,00
negocjowane z Klientem

Do limitu 5 bezpłatnych operacji wliczają się łącznie czynności wymienione w punktach: 6b, 6d, 6e, 7b, 7d.
O ile wykonanie przez Bank dyspozycji odwołania polecenia przelewu jest możliwe.

Lp.
1
2

Rodzaj czynności / usług
Wydanie karty płatniczej dla posiadacza i współposiadacza rachunku lub osoby wskazanej:
a) w trybie zwykłym
b) w trybie przyspieszonym na życzenie Klienta (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Obsługa karty płatniczej
Wypłata gotówki:
a) w bankomatach sieci SGB i sieci BPS oraz zrzeszonych Banków Spółdzielczych

c) w kasach SGB

0,00
50,00
0,00
0,00
5 pierwszych operacji w miesiącu
kalendarzowym 0,00, kolejne 3% min.
5,00

b) w bankomatach obcych

3

Mastercard do Podstawowego
Rachunku Płatniczego

3

5,00
3

d) w kasach obcych
e) w ramach usługi cash back

5,00

3

3% kwoty, min. 8,00

f) w bankomatach lub kasach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG*)

1,50

g) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium
3

innego państwa członkowskiego EOG*) - wypłata gotówki w bankomacie lub kasie

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a) sieci SGB
b) pozostałych
Zmiana numeru PIN w bankomatach:
5 a) sieci SGB
b) pozostałych
6 Wygenerowanie nowego numeru PIN
Zestawienie transakcji płatniczych przesłanych do Klienta:
7 a) na adres korespondencyjny
b) na adres poczty elektronicznej
8 Sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego zestawienia transakcji płatniczych
Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce uszkodzonej, zastrzeżonej, zniszczonej lub utraconej, wydanie
duplikatu karty płatniczej w okresie jej ważności:
a) w trybie zwykłym
9
UWAGA: opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy nowa karta płatnicza była uszkodzona już w momencie jej
wydania
b) w trybie przyspieszonym na życzenie Klienta (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
10 Zastrzeżenie karty płatniczej dokonane przez Klienta
Przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN, naliczana od kwoty transakcji,
11
pobierana w dniu rozliczenia operacji
4

* EOG - Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz Norwegię, Liechtenstein i Islandię.
3

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
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5 pierwszych operacji w miesiącu
kalendarzowym 0,00, kolejne 3% min.
5,00
3,00
3,00
5,00
5,00
10,00
3,30
0,00
8,00 (w tym VAT 23%)

20,00

50,00
0,00
0,0%

