
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:
1) otwarcie rachunku jednorazowo

2) prowadzenie rachunku miesięcznie

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:

dokonywane w placówce Banku -

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku 

-

4. Realizacja przelewów: za każdy

przelew

a) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w placówkach Banku 

 - na rachunki za energię elektryczną

- na rachunki prowadzone w innych bankach

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w placówkach Banku 

- na rachunki prowadzone w innych bankach 

c) realizowanych w systemie SORBNET 4)

d) realizowanych za granicę lub do innych banków w kraju w systemie Waluty SGB

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

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku za każdy

b) na rachunki prowadzone w innych bankach przelew

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku za każdy

b) na rachunki prowadzone w innych bankach przelew

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej za każdy

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu przelew

4) odwołanie zlecenia stałego:

a) złożone w formie papierowej za każdy

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu przelew nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

40,00 zł

jeden przelew w miesiącu bez opłat, każdy kolejny przelew 10,00 zł 6

jeden przelew w miesiącu bez opłat, każdy kolejny przelew 10,00 zł 6

5,00 zł (+ opłaty pobierane przez SGB Bank SA)

nie dotyczy

jeden przelew w miesiącu bez opłat, każdy kolejny przelew 10,00 zł 6

bez opłat

nie dotyczy

Rozdział 2.1 Rachunki oszczędnościowe

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

bez opłat

2,00 zł

jeden przelew w miesiącu bez opłat, każdy kolejny przelew 10,00 zł 6
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6. Polecenie zapłaty:
1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za każdy

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika przelew

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

zapłaty 5)

7. Ustanowienie, odwołanie,  zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję

8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej:

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

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego

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

Wydanie zaświadczenia:  

   - o posiadaniu rachunku bankowego ,

   - stanie oszczędności, 

   - funkcjonowaniu rachunku, saldzie, obrotoach - opinia 

10.
Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu 
na wypadek śmierci 

za każde 
przyjęcie,odwołanie albo 

zmianę 

11. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy

12. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję

13.
Za sporządzenie i wysłanie zawiadomienia z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku 
(po upływie terminu spłaty)

za każde zawiadomienie

14. Zmiana karty wzorów podpisów
za każdą dyspozycję 

zmiany karty

15. Sporządzenie kopii: 

1)  historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego każdorazowo

b) z lat poprzednich

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji

b) klient nie określi daty dokonania operacji

16. Potwierdzenie wykonania przelewu każdorazowo

17.
Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonywanej nieprawidłowo z powodu podania przez 
posiadacza błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

każdorazowo

18. Ustanowienie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie

4 ) Przelewy realizowane w formie papierowej i elektronicznej 
5) Opłata za aktualizację nie dot yczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank

15,00 zł

nie dotyczy

8,00 zł

10,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

każdorazowo bez opłat

bez opłat

bez opłat

10,00 zł

15,00 zł

9.

za każde zaświadczenie

20,00 zł

bez opłat

10,00 zł

30,00 zł

35,00 zł

20,00 zł

6) Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też bezgotówkowej 

max 50,00 zł nie więcej niż 50 % kwoty transakcji

5,00 zł

3,00 zł

5,00 zł

5,00 zł + po 2,00 zł za każdy poprzedni rok
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