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Dział I. Postanowienia ogólne 

1. Bank pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą „Taryfą prowizji i opłat za 

czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – Klienci Banku Spółdzielczego w Grudusku”.   

2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają: 

1) elektroniczny kanał dostępu – sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci 

teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), Teleserwis(bankofon) i Serwis SMS, 

udostępniany na podstawie odrębnej umowy, 

2) pakiet taryfowy – zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 

3) środek identyfikacji elektronicznej – zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności 

aplikacja mobilna,  hasło SMS, telekod.  

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 

4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie 

zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 

5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 

6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo 

bezgotówkowej. 

7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie 

prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 

8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 

2) cyklicznie, 

3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem. 

9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 
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1) ostatniego dnia miesiąca – w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, 

2) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty – w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów 

indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank, a opłaty 

roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 

10. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu: 

1) Unikonto Student – przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 26 roku życia, 

2) Unikonto – przeznaczonego dla klientów indywidualnych. 

11. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 

1) eBiznes – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla klientów instytucjonalnych, 

2) Biznes – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla klientów instytucjonalnych w tym Urzędów Gminy,. 

3) Non Profit – dla fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego, podmiotów niefinansowych, 

4) Agro – dla rolników indywidualnych. 

12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart 

płatniczych. 

13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach 

określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 

14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w 

ofercie Banku. 
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Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych 

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 

  
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

UNIKONTO UNIKONTO Student 
UNIKONTO  
„Konto za 
złotówke” 

Podstawowy 
rachunek 
płatniczy *   

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:         
1) otwarcie rachunku  - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2) prowadzenie rachunku  - bez opłat bez opłat 1,00 zł bez opłat 

3) blokada na rachunku na wniosek klienta stanowiącej równowartość kwoty 
polecenia wypłaty (Eurotransfer) na rzecz SGB-Banku 

za każdą dyspozycje 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

4) blokada na rachunku na wniosek klienta nie dotycząca należności BS Grudusk za każdą dyspozycje 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

5) monitorowanie rachunku z blokadą miesięcznie za każdy m-c z 
góry 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku    bez opłat  bez opłat  bez opłat  bez opłat  

 
3.  

Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku za każdą dyspozycje 

dwie dyspozycje w 
miesiącu 

kalendarzowym  bez 
opłat, każda kolejna 2,00 

zł   

dwie dyspozycje w 
miesiącu 

kalendarzowym  bez 
opłat, każda kolejna 

2,00 zł   

dwie dyspozycje w 
miesiącu 

kalendarzowym  
bez opłat, każda 
kolejna 2,00 zł  

 

dwie dyspozycje 
w miesiącu 

kalendarzowym  
bez opłat, każda 
kolejna 2,00 zł  

 

4. Realizacja przelewów:         

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: za każdy przelew       

  a) złożonych w formie papierowej: 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł pięć dyspozycji w 
miesiącu 

kalendarzowym  
bez opłat, każda 

kolejna 3,00 zł *) 

  
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł pięć dyspozycji w 

miesiącu 
kalendarzowym  
bez opłat, każda 

kolejna 1,00 zł *) 

 

   c) realizowanych w systemie SORBNET1) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

3) środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w  zajęciu 
egzekucyjnym 

 0,5% min 20,00 zł 0,5% min 20,00 zł 0,5% min 20,00 zł --------- 

4) realizowanych w systemie Express  Elixir  8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 
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5. sporządzenie na życzenie Klienta dokumentu przelewu  2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

6. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta 
(zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): 

        

1) realizacja przelewu z datą przyszłą złożonego w formie papierowej: za każdy przelew 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł pięć dyspozycji w 
miesiącu 

kalendarzowym  
bez opłat, każda 

kolejna 3,00 zł *) 

 
2) realizacja zlecenia stałe złożonego w formie papierowej:  5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł pięć dyspozycji w 

miesiącu 
kalendarzowym  
bez opłat, każda 

kolejna 5,00 zł *) 

 
3) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów 

dostępu: 
1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł pięć dyspozycji w 

miesiącu 
kalendarzowym  
bez opłat, każda 

kolejna 1,00 zł *) 

 
4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą dyspozycje        

  a) złożona w formie papierowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

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

5) odwołanie zlecenia stałego:        

  a) złożone w formie papierowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

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

7. Polecenie zapłaty: za każdą       

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty  dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika   2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł pięć dyspozycji w 
miesiącu 

kalendarzowym  
bez opłat, każda 

kolejna 2,00 zł *) 

 
3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja 

treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty2) 
  5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

4) opłata za poinformowanie klienta przez bank o odmowie wykonania polecenia 
zapłaty 

  5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

 
8. 
 
  

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 
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9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: za każdy       

1) w formie papierowej (raz w miesiącu) wyciąg       

  a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce banku prowadzącej 
rachunek 

  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

  b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora 
pocztowego 

  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2) w formie papierowej (częściej niż raz w miesiącu)3)          

  a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce banku prowadzącej 
rachunek 

  1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł ----- 

  b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora 
pocztowego 

  5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł ----- 

3) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) 
klienta 

  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

10. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów lub historii na jednym rachunku 
na wniosek klienta: 

za każde     
  

1) z bieżącego roku kalendarzowego zestawienie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

2) z lat poprzednich (max do 5 lat wstecz)  
30,00 zł za każdy 

poprzedni rok 
30,00 zł za każdy 

poprzedni rok 
30,00 zł za każdy 

poprzedni rok 
30,00 zł za każdy 

poprzedni rok 

11. Sporządzenie kopii:  za każdy       

1) 1) historii rachunku: dokument       

  a) z bieżącego roku kalendarzowego   30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

  
b) z lat poprzednich (max do 5 lat wstecz)   

30,00 zł za każdy 
poprzedni rok 

30,00 zł za każdy 
poprzedni rok 

30,00 zł za każdy 
poprzedni rok 

30,00 zł za każdy 
poprzedni rok 

2) wyciągu bankowego:          

  a) z bieżącego roku kalendarzowego   10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

  b) z lat poprzednich (max do 5 lat wstecz)   10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

3) pojedynczej zrealizowanej transakcji, gdy:          

 a) klient określi datę dokonania operacji   10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

  b) klient nie określi daty dokonania operacji   20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

12. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie  20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 

13. 
Ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza 
rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci  

za każde odwołanie albo 
zmianę  

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

14. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

15. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie  za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

16. 
Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego 
salda debetowego na rachunku : 

za każdy monit    
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1) listem poleconym 
 

 15,00 zł  15,00 zł  15,00 zł  15,00 zł 

2) komunikatem  SMS 
 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

17. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

18. Za podjęcie próby odzyskania kwoty zrealizowanego zlecenia płatniczego za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

 
 

      
1)Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce banku.  

      
2)Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez bank. 

  

 

3)Opłata nie jest pobierana od pierwszego wyciągu w miesiącu 
*)Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których 
mowa pkt. 4.1 lit.a, pkt. 4.1 lit.b,  pkt.5.1, pkt. 5.2, pkt.5.3  oraz pkt. 6.1    

  

       

Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych:    

1) otwarcie rachunku - bez opłat 

2) prowadzenie rachunku - bez opłat 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy - bez opłat 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego za każdą wypłatę 10,00 zł4) 

4. Realizacja przelewów: 

za każdy przelew 
  
  
  

  

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:   

  a) na rachunki prowadzone w banku 10,00 zł4) 

  b) na rachunki prowadzone w innych bankach, 10,00 zł4) 

  c) realizowanych w systemie SORBNET5) 30,00 zł 

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)   30,00 zł 

3) środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w  zajęciu egzekucyjnym  0,5% min 20,00 zł 

5. 
Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego (raz w 
miesiącu) 

-   

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

  b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego   bez opłat 

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 40,00 zł 

7. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 20,00 zł 
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8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym  za każdą dyspozycję 10,00 zł 

9. 
Ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci  

za każdą dyspozycję 20,00 zł 

10. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 20,00 zł 

11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 

12. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów lub historii na jednym rachunku na wniosek klienta: 

za każde zestawienie 

  

1) z bieżącego roku kalendarzowego 30,00 zł 

2) z lat poprzednich (max do 5 lat wstecz) po 30,00 zł za każdy poprzedni rok 

13. Sporządzenie kopii:  za każdy dokument   

1) 1) historii rachunku:     

  a) z bieżącego roku kalendarzowego   30,00 zł 

  b) z lat poprzednich (max do 5 lat wstecz)   30,00 zł za każdy poprzedni rok 

2) wyciągu bankowego:     

  a) z bieżącego roku kalendarzowego   10,00 zł 

  b) z lat poprzednich (max do 5 lat wstecz)   10,00 zł 

3) pojedynczej zrealizowanej transakcji, gdy:     

  a) klient określi datę dokonania operacji   10,00 zł 

  b) klient nie określi daty dokonania operacji   20,00 zł 

14. Za podjęcie próby odzyskania kwoty zrealizowanego zlecenia płatniczego za każdą dyspozycję 20,00 zł 

 
4)Bank nie pobiera opłaty od dwóch pierwszych operacji obciążeniowych w miesiącu kalendarzowym  - niezależnie czy zrealizowanych w postaci przelewu czy w postaci wypłaty gotówkowej. 

 
5)Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce banku.   

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Otwarcie rachunku:      

  terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku:     

  terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat 

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat 

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat 

5. Realizacja przelewów: za każdy przelew   

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:     

  a) na rachunki prowadzone w banku   bez opłat 

  b) na rachunki prowadzone w innych bankach   3,00 zł 

  c) realizowanych w systemie SORBNET6)   30,00 zł 

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)   30,00 zł 

3) środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w  zajęciu egzekucyjnym  0,5% min 20,00 zł 

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 40,00 zł 

7. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 20,00 zł 

8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem: za każdą dyspozycję   

  terminowej lokaty oszczędnościowej   10,00 zł 

9. Ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci  za każdą dyspozycję 

20,00 zł 

10. Realizacja dyspozycji spadkobierców  od każdego spadkobiercy 20,00 zł 

11. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów lub historii na jednym rachunku na wniosek klienta za każde zestawienie   

  terminowej lokaty oszczędnościowej:    

  a) z bieżącego roku kalendarzowego  30,00 zł 

  b) z każdego poprzedniego roku (max do 5 lat wstecz)   30,00 zł 

 
6)Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku   
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Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej i instrumenty płatnicze 

  
Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 

Stawka obowiązująca Podstawowy 
rachunek 

płatniczny *   UNIKONTO UNIKONTO  Student 

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:        

1) kanału WWW / Aplikacja mobilna miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat 

2) Teleserwisu/Bankofon miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat 

3) Serwisu SMS:       

  a) za wysłanie do klienta  od 1 do 3 komunikatów SMS za każdego sms-a bez opłat bez opłat bez opłat 

  b) za wysłanie każdego kolejnego komunikatu SMS za każdego sms-a 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

2. Opłata za przekazywanie haseł SMS za każdego sms-a 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

3. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta: od każdej przesyłki      

1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru   15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

2) za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju   30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

3) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru   30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

4. Wydanie nowego hasła/telekodu w miejsce utraconego do kanału WWW/Teleserwis/Serwisu SMS od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

5. Przywrócenie hasła/telekodu dostępu lub odblokowanie kanału WWW/Teleserwis/Serwisu SMS od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

6. Zmiana parametrów usługi  kanału WWW/Teleserwis/Serwisu SMS od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

7. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

8. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9. Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

   

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych10) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3) w bankomatach za granicą 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

10. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back BLIK 
za każdą transakcję, 

pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

11. Krajowa transakcja płatnicza BLIK 
za każdą transakcję, 

pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

12. Zmiana limitu transakcyjnego BLIK za każda zmianę limitu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

13. Odblokowanie / ponowne wydanie BLIK od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 
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Rozdział 5. Karty płatnicze 

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) 
       

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 

 
Podstawowy 

rachunek 
płatniczy * 

 

Karta 
własna 
Banku 

Spółdzielcz
ego w 

Grudusku 

Visa Electron 
payWave 

Visa Electron 
payWave 

„młodzieżowa” 

karta z funkcją 
zbliżeniową: 
Mastercard 

do "Konta za 
Złotówkę" 

(w czasie trwania  
promocji przez 
pierwszy okres 
ważności karty) 

karta z funkcją 
zbliżeniową: 
Mastercard 

do "Konta za 
Złotówkę" 

(po zakończeniu 
promocji) 

 
Mastercard 

1. Wydanie pierwszej karty do rachunku  dla: 

za każdą kartę  

          

1) posiadacza rachunku 5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 0 zł 

2) współposiadacza rachunku 5,00 zł 10,00 zł nie dotyczy 0,00 zł 10,00 zł 0 zł 

3) osoby wskazanej   10,00 zł 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł 20,00 zł nie dotyczy 

2. Wydanie nowej karty  w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku 
uszkodzenia 

za każdą kartę 5,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

    
           

3. 
Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, 
współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: 

za każdą kartę 

      
  

   

1) Unikonto 5,00 zł 10,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 10,00 zł nie dotyczy 

2) Unikonto Student 5,00 zł nie dotyczy 10,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

3) UNIKONTO  „Konto za złotówke”  5,00 zł 10,00 zł nie dotyczy 10,00 zł 10,00 zł nie dotyczy 

4) Podstawowy rachunek płatniczy  0 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0 zł 

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

5. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym miesiącu 
użytkowania pierwszej karty) 

miesięcznie 

      
  

   

1) Unikonto 
Promocja dla kart wydanych od 01.07.2019r do 31.12.2020r przez pierwsze 
12 ms.  

bez opłat 
---- 

3,00 zł 
1,00 zł  

nie dotyczy 
----  

nie dotyczy 
---- 

3,00 zł 
---- 

nie dotyczy 
--- 

2) Unikonto Student bez opłat nie dotyczy 1,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

3) UNIKONTO  „Konto za złotówke”   bez opłat 3,00 zł nie dotyczy 0,00 zł 3,00 zł nie dotyczy 

4) Podstawowy rachunek płatniczy  bez opłat nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,00 zł 

6. 
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na 
wniosek klienta 

za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 
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7. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą 
wypłatę, 

pobierana w dniu 
rozliczenia 

operacji 

           

1) w bankomatach Banku Spółdzielczego w Grudusku 0,35 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 
2) 

w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków 
spółdzielczych 

nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 i 2 

  

  
nie dotyczy 2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł 3,00 zł 2% min. 5,00 zł 

0 zł8 lub   
3,00 zł 

 
4) w kasach innych banków7) 

 

 

 
naliczana od 
wypłacanej 

kwoty 

nie dotyczy 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 
 

0 zł 
 

 
5) 

  

w bankomatach za granicą  (na terytorium innego państwa członkowskiego  
EOG)  

nie dotyczy  3% min. 10,00 zł  3% min. 10,00 zł  
0,00 zł 

 
3% min. 10,00 zł 

 

0 zł8 lub   
3,00 zł  

 

6) w bankomatach za granicą  (poza terytorium innego państwa 
członkowskiego  
EOG) 
 

nie dotyczy 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 0,00 zł 3% min. 10,00 zł nie dotyczy 

8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 

za każdą 
wypłatę, 

pobierana w dniu 
rozliczenia 

operacji 

nie dotyczy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9. Wydanie pierwszego numeru PIN 
za każdy numer 

PIN 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

10. Wydanie nowego numeru PIN 
za każdy numer 

PIN 
3,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

11. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę          
1) w bankomatach Banku Spółdzielczego w Grudusku   bez opłat 3,50 zł 3,50 zł 4,50 zł 3,50 zł 4,50 zł 

2) banków SGB   nie dotyczy 3,50 zł 3,50 zł 4,50 zł 3,50 zł 4,50 zł 

3) innych, niż wskazane w pkt 1 i 2   nie dotyczy 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
za każde 

sprawdzenie 
      

   
 

1) w bankomatach Banku Spółdzielczego w Grudusku   bez opłat bez opłat bez opłat 1,00 zł bez opłat 0 zł 

2) banków SGB   nie dotyczy bez opłat bez opłat 1,00 zł bez opłat 0 zł 

3) innych, niż wskazane w pkt 1 i 2   nie dotyczy 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,00 zł 0 zł 

13. 
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 
dni roboczych) 

za każdą 
przesyłkę 

20,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 

14. Transakcje bezgotówkowe - nie dotyczy bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 

naliczana od 
kwoty transakcji, 
pobierana w dniu 

rozliczenia 
operacji 

nie dotyczy 3% 3% bez opłat 3% bez opłaty 
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16 
Przywrócenie hasła dostępu, odblokowanie lub zmiana parametrów 
usługi 3D Secure 

za każdą 
operację 

nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

17 Aktualizacja nr telefonu komórkowego w systemie kartowym 
za każdą 
operację 

nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

 

 
        

7)  Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
8) Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa pkt.7.3 i 7.5. 

  
 

Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Prowizja przygotowawcza: 

naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od 
kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów 

odnawialnych w  ROR), płatna: 
 jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do 

dyspozycji kredytobiorcy 

  

1) udzielenie kredytu gotówkowego: od 2,0% 

2) udzielenie/odnowienie kredytu w ROR od 2,0%   
 

3) udzielenie kredytu hipotecznego:  

 a) mieszkaniowe od 2,0% 

 b) konsolidacyjne od 2,0% 

 c) konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie od 2,0% 

2. Prowizja rekompensacyjna naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty 
określonym w harmonogramie spłat, płatna w dniu 

dokonania przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki, 
prowizja nie jest obierana po upływie 3 lat od daty 

uruchomienia produktu. 

 

1) kredyty hipoteczne 1,0 % 

2) kredyty inne, niż wskazane w pkt 1: 
1,0 % 

3. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki                                                                                                                                                                                               naliczana od kwoty prolongowane, płatna jednorazowo 0,25% min 50,00 zł 

4. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo 100,00 zł 

5. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty                                                                                                                                     
naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do 

spłaty, płatna jednorazowo 100,00 zł 

6. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 200,00 zł 

7. Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta za każdą opinię 100,00 zł 

8. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 30,00 zł 

9. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu 
rejestrowego lub przewłaszczenia 

za każdy duplikat 30,00 zł 

10. Za wysłanie upomnienia/monitu 

za każde upomnienie/monit 

 

1) listem poleconym 15,00 zł 

2) komunikatem  SMS 2,00 zł 

11. Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu/pożyczki  za każde wezwanie 15,00 zł 

12. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 100,00 zł 
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13. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta 
za każdą czynność 50,00 zł 

14. Opłata za przeprowadzenie przez Bank kontroli na terenie budowy (inwestycji) przed wypłatą 
kredytu / transzy kredytu i po zakończeniu realizacji inwestycji za każdą kontrolę 50,00 zł 

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych 

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

eBiznes Biznes Non profit Agro 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, 
rachunku pomocniczego): 

          

1) otwarcie rachunku bieżącego za każdą 10,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat 

2) otwarcie rachunku pomocniczego/dodatkowego dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

3) prowadzenie rachunku rozliczeniowego 
miesięcznie, za każdy rachunek 

bez opłat 10,00 zł bez opłat bez opłat 

4) prowadzenie rachunku pomocniczego/dodatkowego 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

5) 
blokada na rachunku na wniosek klienta stanowiącej równowartość kwoty 
polecenia wypłaty (Eurotransfer) na rzecz SGB-Banku  

za każdą dyspozycje 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

6) blokada na rachunku na wniosek klienta nie dotycząca należności BS Grudusk za każdą dyspozycje 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

7) monitorowanie rachunku z blokadą 
miesięcznie,  za każdy m-c z 

góry 
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku:  
naliczana od wpłacanej kwoty bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku: 
naliczana od wypłacanej kwoty 0,3% min. 4,00 zł 0,3% min. 4,00 zł bez prowizji 0,2% min. 2,00 zł 

4. Realizacja przelewów: za każdy         

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: przelew         

  a) złożonych w formie papierowej:   8,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 

  b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:   1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

  - na rachunki ZUS i Urzędów Skarbowych   1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

  c) realizowanych w systemie SORBNET1)   30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie 
SORBNET) 

  30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 
30,00 zł  

3)  środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w  zajęciu 
egzekucyjnym 

 0,5% min 20,00 zł 0,5% min 20,00 zł 0,5% min 20,00 zł 0,5% min 20,00 zł 
 

4) 
 

realizowanych w systemie Express Elixir 
 

 8,00 zł 
 

8,00 zł 
 

8,00 zł 
 

8,00 zł 
 

       

5. Sporządzenie na życzenie Klienta dokumentu przelewu  2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 
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6. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta 
(zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą): 

  

      
  

1) realizacja przelewu z datą przyszłą złożonego w formie papierowej: 

za każdy przelew 

8,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 

2) realizacja zlecenia stałe złożonego w formie papierowej:  5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

3) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów 
dostępu: 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: 

za każdą dyspozycje 

        

  a) złożona w formie papierowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

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

5) odwołanie zlecenia stałego: 

za każdą dyspozycje 

    
 

  

  a) złożone w formie papierowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

  b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 
  

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat  

7. Polecenie zapłaty: (opłaty pobierane z rachunku dłużnika) za każdą dyspozycję         

1)  realizacja polecenia zapłaty   2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

2)  odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja 
treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty2) 

  5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

3)  opłata za poinformowanie klienta przez bank o odmowie wykonania polecenia 
zapłaty 

  5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł bez opłat 10,00 zł 

9. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego  za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

10. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego  za każdą dyspozycję 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

11. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów  za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

12. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: za każdy wyciąg         

1) w formie papierowej:           

  a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej 
rachunek 

  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

  b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego (raz w miesiącu)   bez opłat  bez opłat  bez opłat  bez opłat  

  c) sporządzanie i wysyłanie  wyciągu bankowego w formie papierowej (częściej 
niż raz w miesiącu)3) 

  

6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta   bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

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

1) z bieżącego roku kalendarzowego   30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

2) z lat poprzednich (max do 5 lat wstecz)   
30,00 zł za każdy 

poprzedni rok 
30,00 zł za każdy 

poprzedni rok 
30,00 zł za każdy 

poprzedni rok 
30,00 zł za każdy 

poprzedni rok 
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14. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 20,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 

15. Sporządzenie kopii:  za każdy         

1) 1) historii rachunku: dokument         

  a) z bieżącego roku kalendarzowego   30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

  b) z lat poprzednich (max do 5 lat wstecz)   
po 30,00 zł za każdy 

poprzedni rok 
po 30,00 zł za każdy 

poprzedni rok 
po 30,00 zł za 

każdy poprzedni rok 
po 30,00 zł za 

każdy poprzedni rok 

  2) wyciągu bankowego za każdy         

  a) z bieżącego roku kalendarzowego dokument 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

  b) z lat poprzednich (max do 5 lat wstecz)   10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

2) pojedynczej zrealizowanej transakcji, gdy:           

  a) klient określi datę dokonania operacji   10,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 

  b) klient nie określi daty dokonania operacji   20,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 

16. Otwarcie akredytywy krajowej  
za każdą dyspozycję, naliczana 

od kwoty dyspozycji 
od 0,5% od 0,5% od 0,5% od 0,5% 

17. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu przekroczenia salda 

za każdy monit 

    

1) listem poleconym 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

2) komunikatem  SMS 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

18. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

19. Za podjęcie próby odzyskania kwoty zrealizowanego zlecenia płatniczego za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

20. 
Rejestracja w systemie zmian w strukturze własnościowej i organizacyjnej 
klienta.  

za każdą zmianę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

 
      

 1)Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku  
     

 2)Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank  
  

 3) Opłata nie jest pobierana od pierwszego wyciągu w miesiącu 
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Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych 

Rachunki lokat terminowych   

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Otwarcie rachunku:      

  lokaty terminowej - bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku:     

  lokaty terminowej - bez opłat 

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat 

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat 

5. Realizacja przelewów: za każdy przelew   

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł     

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

  b) na rachunki prowadzone w innych bankach,   3,00 zł 

  c) realizowanych w systemie SORBNET4)   30,00 zł 

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)   30,00 zł 

3) środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w  zajęciu egzekucyjnym  0,5% min 20,00 zł 

6. 
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda  

za każde 
zaświadczenie 

20,00 zł 

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem: za każdą dyspozycję  

  lokaty terminowej  10,00 zł 

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

  lokaty terminowej     

  a) z bieżącego roku kalendarzowego   30,00 zł 

  b) z każdego poprzedniego roku (max do 5 lat wstecz)   30,00 zł 
 

      

 4)Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku  
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Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej i instrumenty płatnicze 

  Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

eBiznes Biznes Non profit Agro 

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: miesięcznie         

 1) kanału WWW (Internet Banking) / Aplikacja mobilna   bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2) 
kanału WWW (Internet Banking dla Firm) / Aplikacja mobilna 

za każdego aktywnego 
użytkownika  

6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

3) Teleserwisu/Bankofon   bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

4) Serwisu SMS:          

  a) za wysłanie do klienta  od 1 do 3 komunikatów  SMS za każdego sms-a bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

  b) za wysłanie każdego kolejnego komunikatu SMS za każdego sms-a 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

2. Opłata za przekazywanie haseł SMS 
  

za każdego sms-a 0,20 zł  0,20 zł  0,20 zł  0,20 zł  

3. Wydanie nowego telekodu do Teleserwisu/Serwisu SMS za każdy kod 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

4. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta:          

1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru   15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

2) za pośrednictwem firmy kurierskiej za każdą przesyłkę  30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

3) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru   30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

5. 
Wydanie nowego hasła/telekodu w miejsce utraconego do kanału WWW/Teleserwis/Serwisu 
SMS 

od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

6. 
Przywrócenie hasła/telekodu dostępu lub odblokowanie kanału WWW/Teleserwis/Serwisu 
SMS 

od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

7. Zmiana parametrów usługi  kanału WWW/Teleserwis/Serwisu SMS od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

8. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

10. Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

    

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych10) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3) w bankomatach za granicą 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

11. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back BLIK 
za każdą transakcję, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

12. Krajowa transakcja płatnicza BLIK 
za każdą transakcję, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 
0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

13. Zmiana limitu transakcyjnego BLIK za każda zmianę limitu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

14. Odblokowanie / ponowne wydanie BLIK od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 
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Rozdział 4. Karty płatnicze 

Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)    

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty 
Karta własna Banku 

Spółdzielczego w Grudusku 
Visa Business Electron 

payWave  

1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: za każdą kartę     

1) eBiznes:   
 

  

  a) pierwszej   5,00 zł 10,00 zł 

  b) kolejnej   5,00 zł 10,00 zł 

2) Biznes:   
 

  

  a) pierwszej   5,00 zł 10,00 zł 

  b) kolejnej   5,00 zł 10,00 zł 

3) Non-profit:   
 

  

  a) pierwszej   5,00 zł 10,00 zł 

  b) kolejnej   5,00 zł 10,00 zł 

4) Agro:   
 

  

  a) pierwszej   5,00 zł 10,00 zł 

  b) kolejnej   8,00 zł 10,00 zł 

2. Wydanie: za każdą kartę     

1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia   nie dotyczy 15,00 zł 

2) nowej karty w miejsce utraconej   5,00 zł 15,00 zł 

3. Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: za każdą kartę     

1) eBiznes:   8,00 zł 10,00 zł 

2) Biznes:   8,00 zł 10,00 zł 

3) Non-profit:   8,00 zł 10,00 zł 

4) Agro:   8,00 zł 10,00 zł 

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat 

5. Użytkowanie karty w pakecie: miesięcznie 
 

  

1) eBiznes, Biznes, Agro, Non-profit: 
 
a) Opłata pobierana w przypadku rozliczenia w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji 
bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty, na co najmniej 300 zł. 

  

   
 

bez opłat 
  

 
 

3,00 zł 
  

 
b) Opłata pobierana w przypadku nierozliczenia w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji 
bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty, na co najmniej 300 zł. 

  bez opłat 6,00 zł  

  
Promocja dla międzynarodowych kart wydanych od 01.07.2019r do 31.12.2020r przez pierwsze 12 ms. 

  
---- 

 
1,00 zł 

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany 5,00 zł 5,00 zł 

7. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, pobierana 
w dniu rozliczenia operacji 

    

1) w bankomatach Banku Spółdzielczego w Grudusku 0,35 zł bez opłat 

2) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych nie dotyczy bez opłat 
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3) w kasach banków SGB5) nie dotyczy 1,50 zł 

4) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 i 2 
naliczana od wypłacanej 

kwoty 

nie dotyczy  2% min. 5,00 zł 

5) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 35) nie dotyczy  3% min. 10,00 zł 

6) w bankomatach za granicą nie dotyczy  3% min. 10,00 zł 

8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
za każdą wypłatę, pobierana 
w dniu rozliczenia operacji nie dotyczy 0,00 zł 

9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN bez opłat bez opłat 

10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 3,00 zł 6,00 zł 

11. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę     

1) w bankomatach Banku Spółdzielczego w Grudusku   bez opłat 3,50 zł 

2) banków SGB   nie dotyczy 3,50 zł 

3) innych, niż wskazane w pkt 1 i 2   nie dotyczy 7,00 zł 

12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie     

1) w bankomatach Banku Spółdzielczego w Grudusku   bez opłat bez opłat 

2) banków SGB   nie dotyczy bez opłat 

3) innych, niż wskazane w pkt 1 i 2   nie dotyczy 1,00 zł 

13. Zestawienie transakcji odebrane w placówce banku miesięcznie nie dotyczy 2,00 zł 

14. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 20,00 zł 45,00 zł 

15. Transakcje bezgotówkowe - nie dotyczy bez opłat 

16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 
naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 
nie dotyczy 3% 

17 Przywrócenie hasła dostępu, odblokowanie lub zmiana parametrów usługi 3D Secure za każdą operację nie dotyczy 5,00 zł 

18 Aktualizacja nr telefonu komórkowego w systemie kartowym za każdą operację nie dotyczy 2,00 zł 

     

 
5)Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.    
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Rozdział 5. Kredyty i pożyczki 

   WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Prowizja wstępna (aplikacyjna) -za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu/pożyczki, 
naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu/pożyczki, płatna w 
dniu złożenia wniosku 
- w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji 
kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja nie 
podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu, 
zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej 

 

1) kredyty preferencyjne z pomocą AriMR bez opłat 

2) kredyty Agro 
bez opłat 

3) kredyty pozostałe bez opłat 

2. Prowizja przygotowawcza: 

naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia 
kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo 
przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 

  

1) kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR 2,0 % 

2) podręczny kredyt obrotowy Agro od 3,0 % 

3) kredyt rewolwingowy od 3,0 % 

4) kredyt w rachunku bieżącym Biznes   od 3,0 % 

5) 
6) 

kredyt płatniczy 
kredyt w rachunku bieżącym Agro24, AgroGwarancja i AgroGwarancja Limit 

od 3,0 % 
od 0,0 % 

7) kredyty pozostałe od 2,0 % 

      

3. Prowizja z tytułu gotowości - w przypadku kredytów nieodnawialnych: naliczana w stosunku 
rocznym od kwoty niewykorzystanego kredytu postawionego do 
dyspozycji kredytobiorcy, za ilość dni, w których Bank 
Spółdzielczy w Grudusku pozostawał w gotowości do wypłaty 
kredytu w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu, 
płatna w dniu wykorzystania niewykorzystanej kwoty kredytu 
- w przypadku kredytów odnawialnych: naliczana w stosunku 
rocznym od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do 
dyspozycji, a kredytem wykorzystanym, za każdy dzień 
niewykorzystania 

 

1) kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR 
bez opłat 

2) kredyty Agro 
bez opłat 

3) kredyt płatniczy 
bez opłat 

4) kredyty pozostałe 
bez opłat 

4. Prowizja rekompensacyjna   naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym 
w harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania 
przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki, prowizja nie jest 
obierana po upływie 3 lat od daty uruchomienia produktu. 

1,00 %  

5. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki                                                                                                                                                                                                      naliczana od kwoty prolongowanej 0,25% min 50,00 zł 

6. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby 
trzeciej 

naliczana od kwoty długu 
100,00 zł 

7. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty                                                                                                                                       za każdą czynność/zmianę 100,00 zł 

8. Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia 
z tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje 
jako dłużnik: 

za każdy egzemplarz zaświadczenia 50,00 zł 

9. Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek (w zależności od stopnia 
złożoności): 

za każdą opinię 100,00 zł 

10. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 200,00 zł 

11. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 30,00 zł 
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12. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu 
rejestrowego lub przewłaszczenia: za każdy duplikat 30,00 zł 

13. Za wysłanie monitu/upomnienia:  

 za każdy egzemplarz monitu/upomnienia 

 

1) listem poleconym 15,00 zł 

2) komunikatem  SMS 2,00 zł 

14. Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu za każde wezwanie 15,00 zł 

15. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości: za każdy wniosek 100,00 zł 

16. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za 
klienta 

za każdą czynność 50,00 zł 

17. 
 

Prowizja za zarządzanie 
  

1) 
2) 
3) 

kredyt w rachunku bieżącym Agro24, AgroGwarancja i AgroGwarancja Limit 
kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR 
kredyty pozostałe 

Prowizja pobierana miesięcznie od  kwoty udzielonego kredytu 
lub przyznanego limitu  kredytowego 

od 0,25% 
bez opłat 

od 0,005% 
 

18. Prowizja za niedostarczenie polisy ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia kredytu 1) prowizja pobierana w miesiącu stwierdzenia przez Bank jej 
braku, 

2) prowizja pobierana za każdy rozpoczęty miesiąc od upływu 
terminu określonego w umowie cesji z polisy ubezpieczeniowej. 

50,00 zł 

19. Prowizja za niedostarczenie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych oraz innych 
dokumentów służących do oceny zdolności kredytowej i monitoringu klienta 

za każde zdarzenie 200,00 zł 

20. Opłata za przeprowadzenie przez Bank kontroli na terenie budowy (inwestycji) przed 
wypłatą kredytu / transzy kredytu i po zakończeniu realizacji inwestycji za każdą kontrolę 50,00 zł 

21. Prowizja za automatyczną spłatę rat i odsetek z rachunku klienta. 
Miesięcznie 1,00 zł 

22. Prowizja za przyjęcie przez Bank oświadczenia klienta o braku zaległości w opłacaniu 
podatku oraz składek wobec US/ZUS/KRUS/JST za każdą czynność 20,00 zł 

23. Sporządzenie na wniosek klienta prognozy opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego 
za każdą czynność od 450,00 zł 
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Rozdział 6. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Prowizja wstępna za rozpatrzenie zlecenia udzielenia limitu, wystawienia 
gwarancji/ regwarancji, poręczenia, promesy wystawienia 
gwarancji/regwarancji, naliczana od kwoty wnioskowanej, płatna 
w dniu złożenia zlecenia (w razie odmowy wystawienia 
gwarancji/regwarancji lub rezygnacji zleceniodawcy, prowizja 
nie podlega zwrotowi) 

od 0,25% 

(min 100 zł, max 1.000 zł)     

2. Prowizja za wystawienie   
z tytułu wystawienia gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu, 
pobierana od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji i 
awalu, naliczana i płatna z góry w pierwszym dniu okresu 
prowizyjnego (ustala się miesięczne okresy prowizyjne) 

od 0,20% miesięcznie 

3. Z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, poręczenia, regwarancji za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji, 
poręczenia, regwarancji 

od 1%  

Dział IV. Pozostałe opłaty 

Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe   

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

 1. Wpłaty gotówkowe: 
naliczana od wpłacanej kwoty 

  

1) na rachunki prowadzone w Banku(z wyłączeniem rachunków prowadzonych w ramach pakietów) bez prowizji 

2) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż wskazane w pkt 1   0,5% min. 4,00 zł 

3) wpłaty na działalność pożytku publicznego    bez prowizji 

2. Opłata za wymianę krajowych znaków pieniężnych wymagających liczenia, sortowania lub paczkowania  
Uwaga. Opłaty nie pobiera się od klientów posiadających rachunki w Banku Spółdzielczym w Grudusku  

po wykonaniu operacji 0,5% min. 5,00 zł 

Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Przyjęcie depozytu do przechowania: klucze, papiery wartościowe (w tym bony oszczędnościowe, akcje i obligacje) po wykonaniu operacji 30,00 zł 

2. Przechowywanie depozytu miesięcznie 30,00 zł 

  Uwaga: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu, np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy 
celne, albo na zabezpieczenie kredytu 

3. 
Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę 
bezpieczną 

po wykonaniu operacji 
wg ceny zakupu dokonanego przez 

Bank powiększona o aktualnie 
obowiązującą stawkę podatku VAT 
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Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe 

  WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Za wydanie klientom (na ich wniosek) potwierdzenia salda z przeznaczeniem dla audytorów  za każde przekazanie 150,00 zł 

2. Korzystanie z wrzutni nocnej (usługa oferowana klientom instytucjonalnym) naliczana od wpłacanej kwoty wg. Umowy 

3. Za obsługę zastrzeżeń dokumentów tożsamości za każde zastrzeżenie 20,00 zł 

4. Za usługi nietypowe, nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat za każdą usługę 30,00 zł 

5. Za odpis/duplikat/kserokopię dowodu księgowego za każdy  

 a) klient określi datę dokonania operacji dokument 10,00 zł  

 b) klient nie określi daty dokonania operacji   20,00 zł 

6. Wydanie innych  zaświadczeń niezdefiniowanych w taryfie prowizji i opłat   za każde zaświadczenie 50,00 zł 

7. Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł 

prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c. 
za każdą zbiorczą informację 30,00 zł  

8. 

Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym mowa w pkt.7. za każde udzielenie informacji 

 

7,80 zł  

(koszt listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych  Poczta Polska 

S.A.) 

9. Za podjęcie próby odzyskania kwoty zrealizowanego zlecenia płatniczego za każdą dyspozycję 20,00 zł 
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Dział V. Produkty wycofane z oferty banku 

Rozdział 1. Obsługa książeczek oszczędnościowych płatnych na każde żądanie 

  
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

  

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:     
1) otwarcie rachunku  - bez opłat 

2) prowadzenie rachunku  miesięcznie bez opłat 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku: - bez opłat 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku - bez opłat 

4. Realizacja przelewów: za każdy   

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: przelew   

  a) złożonych w formie papierowej:   3,00 zł 

  b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:   1,00 zł 

  c) realizowanych w systemie SORBNET1)   30,00 zł 

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)   30,00 zł 

5. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  za każdą dyspozycję 10,00 zł 

6. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów lub historii na jednym rachunku na wniosek klienta: za każde   

1) z bieżącego roku kalendarzowego zestawienie 30,00 zł 

2) z lat poprzednich (max do 5 lat wstecz)  30,00 zł za każdy poprzedni rok 

7. Sporządzenie kopii:  za każdy   

1) 1) historii rachunku: dokument   

  a) z bieżącego roku kalendarzowego   30,00 zł 

  
b) z lat poprzednich (max do 5 lat wstecz)   

30,00 zł za każdy poprzedni rok 

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:     

  a) klient określi datę dokonania operacji za każdy 10,00 zł 

  b) klient nie określi daty dokonania operacji dokument 20,00 zł 

8. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda   20,00 zł 

9. 
Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 
śmierci  

za każde odwołanie albo zmianę  20,00 zł 

10. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 20,00 zł 

11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie  za każdą dyspozycję 20,00 zł 

12. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie 
terminu spłaty) 

za każdy monit 15,00 zł 
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13. Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez 
posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 

za każdą dyspozycję 20,00 zł 

14. Obsługa książeczek oszczędnościowych:      

  a)wystawienie nowej książeczki za każdą 10,00 zł 

  b)wystawienie nowej w miejsce utraconej dyspozycję 10,00 zł 

  c) umorzenie utraconej książeczki   10,00 zł 

15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu 
za każdą dyspozycję, naliczana od 

kwoty dyspozycji 
0,5% min 20,00 zł 

 
1)Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce banku.  
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