
Taryfa Prowizji i Opłat

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych

KONTO DLA FIRMY

 oferowane osobom fizycznym 

prowadzącym działalność 

gospodarczą, działalność zarobkową 

na własny rachunek, w tym również 

osobom prowadzącym 

gospodarstwa rolne, oraz 

wspólnikom spółek cywilnych

KONTO DLA BIZNESU

1. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego:

1) prowadzenie rachunku bieżącego 10,00 zł 
1)

 / 20,00 zł 15,00 zł 
2)

 / 30,00 zł

2) prowadzenie rachunku pomocniczego 20,00 zł 30,00 zł

2. Wpłaty gotówki dokonywane na rachunek w placówce Banku Spółdzielczego w 

Białogardzie

naliczana od 

wpłacanej kwoty
0,3% nie mniej niż 4,00 zł 0,3% nie mniej niż 4,00 zł

3. Wypłaty gotówki z rachunku dokonywane w placówce Banku Spółdzielczego w 

Białogardzie
naliczana od 

wypłacanej kwoty

0,3% nie mniej niż 5,00 zł 0,3% nie mniej niż 5,00 zł

4. Polecenie przelewu:

1) złożonych w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Białogardzie 2,50 zł 2,50 zł

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 10,00 zł 10,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych - realizowanych w systemie Express Elixir 20,00 zł 20,00 zł

d) na rachunki prowadzone w bankach innych - realizowanych w systemie SORBNET 30,00 zł 30,00 zł

e) na rachunki organizacji pożytku publicznego

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Białogardzie bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,50 zł 1,50 zł

c) na rachunki Urzędy Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (realizowanych w 

systemie Elixir)
0,00 zł 0,00 zł

d) na rachunki prowadzone w bankach innych - realizowanych w systemie Express Elixir 7,00 zł 7,00 zł

e) na rachunki prowadzone w bankach innych - realizowanych w systemie SORBNET 25,00 zł 25,00 zł

5. Zlecenie stałe:

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Białogardzie przelew 1,00 zł 1,00 zł

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,00 zł 2,00 zł

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: za każdy

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Białogardzie przelew bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł

3) złożenie, modyfikacja kwoty, terminu albo rachunku zlecenia stałego: za każdą

a) złożona w formie papierowej dyspozycję 1,00 zł 1,00 zł

b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat bez opłat

c) modyfikacja kwoty, terminu albo rachunku (dotyczy formy papierowej) 1,00 zł 1,00 zł

4) odwołanie zlecenia stałego: za każdą

a) złożone w formie papierowej dyspozycję bez opłat bez opłat

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat

6. Polecenie zapłaty: za każdą

1) realizacja polecenia zapłaty dyspozycję 3,00 zł 3,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 35,00 zł 35,00 zł

8. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 25,00 zł 25,00 zł 18

za każdy przelew

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

miesięcznie, za każdy 

rachunek
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9. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdy czek 1,20 zł 1,20 zł

10. Wysłanie listem poleconym blankietów czekowych za każdą dyspozycję
Równowartość 4-krotnej opłaty za 

polecenie + 10 zł

Równowartość 4-krotnej opłaty za 

polecenie + 10 zł

11. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów za każdą dyspozycję wg kosztów SGB-Banku SA wg kosztów SGB-Banku SA

12. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: -

1) w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek bez opłat bez opłat

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego
koszt listu zwykłego wg Cennika Usług 

Pocztowych Poczta Polska S.A.

koszt listu zwykłego wg Cennika Usług 

Pocztowych Poczta Polska S.A.

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta bez opłat bez opłat

13. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:
za każde

1) z bieżącego roku kalendarzowego zestawienie 18,00 zł 18,00 zł

2) z lat poprzednich

20,00 zł + po 10,00 zł za każdy 

poprzedni rok

20,00 zł + po 10,00 zł za każdy 

poprzedni rok

14. Sporządzenie kopii: za każdy

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: dokument

a) z bieżącego roku kalendarzowego 12,00 zł 12,00 zł

b) z lat poprzednich 15,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni 

rok

15,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni 

rok

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 12,00 zł 12,00 zł

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

15. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
za każde 

zaświadczenie

100,00 zł 

(+ 23% VAT)

100,00 zł 

(+ 23% VAT)

16.
Za wypłatę bez wcześniejszego zaawizowania kwoty wypłaty gotówkowej, która zgodnie z 

komunikatem banku podlega wcześniejszemu zgłoszeniu
za każdą dyspozycję

0,2% wypłaconej kwoty nie mniej niż 

100 zł

0,2% wypłaconej kwoty nie mniej niż 100 

zł

17. Za nie podjęcie kwoty wypłaty gotówkowej, która była wcześniej awizowana za każdą dyspozycję
0,2% awizowanej kwoty nie mniej niż 

200 zł

0,2% awizowanej kwoty nie mniej niż 

200 zł

18. Za przyjęcie czeków lub weksli do inkasa
za każdy czek lub 

weksel
40,00 zł 40,00 zł

19. Za przedstawienie weksla do zapłaty (od płatnika weksla) za każdy weksel 35,00 zł 35,00 zł

20. Za zgłoszenie weksla do protestu za każdy weksel 200 zł + opłaty sądowe i notarialne 200 zł + opłaty sądowe i notarialne

21.
Za dokonanie blokady na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez 

inny bank
za każdą dyspozycję 100,00 zł 100,00 zł

22.
Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda 

debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty)
za każdy monit

Równowartość 4-krotnej opłaty za 

polecenie + 15 zł

Równowartość 4-krotnej opłaty za 

polecenie + 15 zł

23. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie bez opłat bez opłat

24. Za zmianę karty wzorów podpisów za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł

25. Opłata za ustanowienie i obsługę zajęcia egzejkucyjnego / zabezpieczającego za każde zajecie 100,00 zł 100,00 zł

1)
 opłata wynosi 10 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych przy użyciu karty płatniczej w 

miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 500 zł

19

2)
 opłata wynosi 15 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych przy użyciu karty płatniczej w miesiącu 

kalendarzowym na łączną kwotę min. 500 zł
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:

1) otwarcie rachunku

2) prowadzenie rachunku

20

Rachunek VAT - wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT 
3)
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bez opłat

bez opłat

3) 
Opłaty za realizacje 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.

miesięcznie, za każdy 

rachunek


