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 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla Klientów instytucjonalnych zgodnie z niniejszą „Taryfą prowizji i opłat 
za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej dla klientów instytucjonalnych Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie”. 

2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych 
3. Opłaty i prowizje pobierane są w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji bądź cyklicznie 25-tego oraz ostatniego dnia danego miesiąca lub w innych terminach wskazanych 

w taryfie lub umowach zawartych pomiędzy Klientami a RBS w Malanowie. W przypadku opłaty za użytkowanie karty dla której nie zostały wykonane transakcje 
bezgotówkowe na wymaganą kwotę w danym miesiącu kalendarzowym lub gdy brak jest możliwości zwolnienia z opłaty, opłata pobierana jest 3 – go dnia roboczego 
następnego miesiąca. W przypadku opłaty za prowadzenie konta uzależnionej od wielkości wpływów na rachunek w danym miesiącu kalendarzowym, opłata pobierana jest 
ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego. 

4. W przypadku uruchomienia usługi dla klienta, za którą pobierana jest opłata, będzie ona pobrana za pełny okres jej świadczenia. W przypadku rezygnacji z usługi przez 
klienta, za którą pobierana jest opłata nie będzie ona pobierana za niepełny okres jej świadczenia. 

5. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 
6. 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. 
7. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 
8. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów; 

a) FIRMA – dla osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek i spółdzielni - wycofany z oferty Banku z dniem 01.01.2021r. 
b) FIRMA – PAKIET NOWY - dla osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek i spółdzielni - wycofany z oferty Banku z dniem 01.01.2021r. 
c) ROLNICY – dla rolników indywidualnych - wycofany z oferty Banku z dniem 01.01.2021r. 
d) FIRMA – MÓJ BIZNES - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych  
e) FIRMA - BIZNES  – dla klientów instytucjonalnych  
f) ROLNIK AGRO – dla rolników indywidualnych 
g) PODMIOTY NIEFINANSOWE – dla stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego 

9. Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają: 
1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z RBS w Malanowie lub RBS w Malanowie z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci 
teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW) i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy, 
2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 
3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia, 
4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego RBS w Malanowie uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności 
hasło stałe i kod SMS, aplikacja mobilna Token SGB.  

10. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach lub umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie RBS w Malanowie 
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§ 2  

Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, należy rozumieć: 

1)  kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”; 

2)  polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu 
w walucie obcej; 

3)  polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika 
na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA); 

4)  polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi 
prowadzonymi przez tego samego dostawcę; 

5)  polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika 
u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro; 

6)  polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy; 

7)  powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS; 

8)  prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych oraz 
wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego; 

9)  sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy 
zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej; 

10)     transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji 
płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty; 

11)     transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku 
płatniczego na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taka wypłatę lub w placówce dostawcy; 

12)     wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy; 

13) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji 
dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika; 

14)     obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji 
dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy;  
15)     wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z 
informacjami o rachunku płatniczym; 

16)     wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy; 

17)     wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy; 

18) usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, 
zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku; 

19)  zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego 
płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy; 
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Dział  I Usługi dla Klientów instytucjonalnych 
 

Rozdział 1a. Obsługa rachunków rozliczeniowych – nowa oferta dla umów zawartych od 01.01.2021r. 
 

L.p.                    WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
 

Tryb pobierania 
opłaty 

 
ROLNIK - AGRO 

 
FIRMA - MÓJ BIZNES 

 

 
FIRMA - BIZNES 

1.  Otwarcie rachunku bieżącego lub pomocniczego Za każdą dyspozycję 0,00 zł 0,00zł 15,00zł 

2. Za prowadzenie rachunku: (bieżącego i pomocniczego) 

- nie udostępnionych poprzez kanał www. 
 

- u- udostępnionych poprzez kanał www. 

 

miesięcznie 

 

10,00 zł 
 

8,00 zł 

 

30,00 zł 
 

20,00 zł 

 

40,00 zł 
 

20,00 zł 

3. Za sporządzenie wyciągu bankowego z rachunku: 
a) w formie papierowej 
b) poprzez elektroniczne kanały dostępu 

----  
Bez opłat 
Bez opłat 

 
Bez opłat 
Bez opłat 

 
Bez opłat 
Bez opłat 

4. 
 

 

Operacje bezgotówkowe (przelewy) 
a) złożone w formie papierowej 

- na rachunki prowadzone w RBS Malanów 
- na rachunki prowadzone w innych bankach 
 

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów 
dostępu www 
- na rachunki prowadzone w RBS Malanów 

- na rachunki w innych bankach 

 
Za każdy przelew 

 
 

1,00 zł 
0,05% od kwoty przelewu, min.  

4,50 zł. max 25,00zł 

 
 

1,00 zł. 

1,00 zł. 

 
 

1,00 zł 
0,05% od kwoty przelewu, min. 4,50 zł. 

max 25,00zł 

 
 

1,00 zł. 

1,00 zł. 

 
 

1,00 zł 
0,05% od kwoty przelewu, min. 4,50 zł. 

max 25,00zł 

 
 

1,00 zł. 

1,00 zł. 

5. Za przelew w systemie SORBNET 
 

Za przelew w systemie EXPRES ELIXIR 
 - złożone w formie papierowej 
 

 - złożone za pośrednictwem   elektronicznych kanałów  
dostępu  www 

Za każdy przelew 
Za każdy przelew 

45,00 zł 
 

 
0,05% od kwoty przelewu, min.15,00zł 

 

13,00zł 

45,00 zł 
 

 
0,05% od kwoty przelewu,  min.15,00zł 

 

13,00zł 

45,00 zł 
 

 
0,05% od kwoty przelewu,  min.15,00zł 

 

13,00zł 

6. Za polecenie zapłaty: 

 

Za każde polecenie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

7. Za przelewy z tytułu zajęć egzekucyjnych z rachunku Za każdy przelew Bez opłat Bez opłat 20,00 zł. 

8. Za przelewy Urząd Skarbowy 

w  wersji papierowej i elektronicznej 

Za każdy przelew  

1,00 zł.  

 

1,00 zł.  

 

1,00 zł.  

9. 

 
 

Dokonywanie stałych zleceń : 

a) złożone w placówce Banku 
- złożenie zlecenia 
- realizacja na rachunki prowadzone w RBS 

- realizacja na rachunki prowadzone w innych bankach 
- modyfikacja zlecenia stałego 
- odwołanie zlecenia stałego 

b)złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów 
dostępu: 
- złożenie zlecenia 

- realizacja na rachunki prowadzone w RBS 
- realizacja na rachunki prowadzone winnych bankach 
- modyfikacja zlecenia stałego 

- odwołanie zlecenia stałego 

 

Za każdą dyspozycję 

 

 
15,00 zł. 
1,00 zł 

2,00 zł. 
10,00zł. 

Bez opłat 

 
 

5,00 zł. 

1,00 zł 
1,00 zł. 
2,00 zł 

Bez opłat 

 

 
15,00 zł. 
1,00 zł  

2,00 zł 
10,00zł. 

Bez opłat 

 
 

5,00 zł. 

1,00 zł 
1,00 zł. 
2,00 zł 

Bez opłat 

 

 
15,00 zł. 
1,00 zł  

2,00 zł 
10,00zł. 

Bez opłat 

 
 

5,00 zł. 

1,00 zł 
1,00 zł. 
2,00 zł 

Bez opłat 

10
. 

Za wydanie książeczki czekowej (czeku) Od każdego czeku 1,00 zł.  1,00 zł.  1,00 zł.  

11 Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego  10,00 zł. 10,00 zł. 10,00 zł. 
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.  

12
. 

Zgłoszenie o utracie czeków i blankietów czekowych Za każde zgłoszenie              20,00 zł. 20,00 zł. 20,00 zł. 

13

. 

Za sporządzenie odpisu obrotu na jednym rachunku:  

    - za każde rozpoczęte 10 pozycji 

Za każdy odpis  

15,00zł nie więcej niż 30,00 zł. 

 

15,00zł nie więcej niż 30,00 zł. 

 

15,00zł nie więcej niż 30,00 zł. 

14
. 

  Za sporządzenie odpisu wyciągu, dokumentu do wyciągu Za każdy odpis 15,00zł 15,00zł 15,00zł 

15
. 

Za wydanie zaświadczenia o prowadzonym rachunku na 
prośbę klienta 

Za każde zaświadcze- 
nie 

25,00zł 
 

 

25,00zł 
 

25,00zł 
 

16
. 

Za sporządzenie i wydanie opinii bankowej Za każdą opinię 50,00 zł. 50,00 zł. 50,00 zł. 

17
. 

Za sporządzenie i wydanie zaświadczenia o stanie środków i 
obrotach na rachunku 

Za każde zaświadcze- 
nie 

40,00 zł. 40,00 zł. 40,00 zł. 

18

. 

Za likwidację rachunku 

 

Opłata pobierana w 

dniu likwidacji 
rachunku 

Bez opłat Bez opłat 30,00zł 

19

. 

Za potwierdzenie wykonania operacji bankowej ---- Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

20

. 

Od wypłat kasowych dokonanych w placówce banku 

 

Od kwoty wypłacanej Bez opłat Bez opłat 0,30% od kwoty, nie mniej niż 3,00 zł. 

21
. 

Za zmianę karty wzorów podpisów Za każdą dyspozycję 20,00zł  
 

20,00zł  
 

20,00zł  
 

22
.  

Od wpłat kasowych w placówce banku Od kwoty wpłacanej Bez opłat Bez opłat 0,30% od kwoty, nie mniej niż 3,00 zł. 

23

. 

Za sporządzenie i wysłanie upomnienia/monitu z powodu 

powstania salda debetowego na rachunku i nie wyrównana 
go w wyznaczonym terminie  
- pisemnie   

 
 
 

- upomnienie telefoniczne 

Za każde upomnienie, 

monit 

  

 
 

opłata równa kosztowi listu poleconego 

za potwierdzeniem odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. 

 

Bez opłat 

 

   
  

 opłata równa kosztowi listu poleconego 

za potwierdzeniem odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. 

  

Bez opłat 

 

 
 

25,00 zł. plus koszty przesyłki 

 
 
 

5,00 zł. 

24 Za udzielenie telefonicznej informacji o wysokości salda na 

rachunku bankowym 

Za każdą informację 5,00 zł.  5,00 zł.  5,00 zł.  

25 Za korzystanie ze skrytki bankowej 
 

miesięcznie 3,50 zł. 3,50 zł. 3,50 zł. 

26 Wyjaśnienie szczegółów płatności, odwołanie przelewu, 
anulowanie, poszukiwanie,  zmiana 

Za każdą dyspozycję  
30,00zł 

 
30,00zł 

 
30,00zł 

27 Zmiana pakietu na wniosek Klienta Za każdą dyspozycję 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 
28 Czynności niestandardowe: wyjaśnienie szczegółów 

płatności, zapytanie skierowane do innych banków, 
odzyskanie środków na wniosek klienta, w wyniku podania 

przez niego nieprawidłowego identyfikatora odbiorcy 

Za każdą dyspozycję 50,00zł  50,00zł  50,00zł  

29 Wypłata kosztów pogrzebu Jednorazowo 50,00zł 50,00zł 50,00zł 

30 Realizacja dyspozycji spadkobierców Za każdą dyspozycję 50,00zł 50,00zł 50,00zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Rozdział 1b. Obsługa rachunków rozliczeniowych – dla umów zawartych do 31.12.2020r. 

 
L.p.                    WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 

 
Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

ROLNICY 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

FIRMY 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

FIRMY – NOWY PAKIET 

1.  Otwarcie rachunku bieżącego lub pomocniczego Za każdą dyspozycję 5,00 zł. 15,00 zł. 0,00 zł. 

2. Za prowadzenie rachunku: (bieżącego i pomocniczego) 
- nie udostępnionych poprzez kanał www. 

 
 
 

 
- udostępnionych poprzez kanał www. 

 
 

 
 
 

 
miesięcznie 

 
5,00 zł. 

 
 
 

 
3,00 zł. 

 
15,00 zł. 

 
 
 

 
8,00 zł. 

 
- 0,00 zł.  

jeśli miesięczne wpływy są większe niż 5.000,00 
zł., jeśli mniejsze to  15,00 zł. 

 

 
0,00 zł. jeśli miesięczne wpływy są większe niż 

5.000,00 zł., jeśli mniejsze to -  8,00 zł. 

3. Za sporządzenie wyciągu bankowego z rachunku: 
a) w formie papierowej 
b) poprzez elektroniczne kanały dostępu 

 
---- 

 
Bez opłat 
Bez opłat 

 
Bez opłat 
Bez opłat 

 
Bez opłat 
Bez opłat 

4. 
 
 

Operacje bezgotówkowe (przelewy) 
a) złożone w formie papierowej 
- na rachunki prowadzone w RBS Malanów 

- na rachunki prowadzone winnych bankach 
 
 

 
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów 
dostępu www 

- na rachunki prowadzone w RBS Malanów 
- na rachunki w innych bankach 

 

 
 
 

Za każdy przelew 

 
 

1,00 zł.1) 

0,05% od kwoty min.  
4,50 zł. max 20,00 zł. 

 

 
1,00 zł. 
1,00 zł. 

 
 

1,00 zł 

0,05% od kwoty min.  
4,50 zł. max 20,00 zł. 

 

 
1,00 zł. 
1,00 zł. 

 

 
 

1,00 zł 

0,05% od kwoty min.  
4,50 zł. max 20,00 zł. 

 

 
0,00 zł. 
1,00 zł. 

 

5. Za przelew w systemie SORBNET 
 
Za przelew w systemie EXPRES ELIXIR 

 - złożone w formie papierowej 
 - złożone za pośrednictwem elektronicznych 
 kanałów dostępu  www 

Za każdy przelew 
 
 

Za każdy przelew 

35,00 zł. 
 
 

0,05% min.15,00zł 
10,00zł 

35,00 zł 
 
 

0,05% min.15,00zł 
10,00zł 

35,00 zł. 
 
 

0,05% min.15,00zł 
10,00zł 

6. Za polecenie zapłaty: 
 

Za każde polecenie 2,00 zł. 2,00 zł. 2,00 zł. 

7. Za przelewy z tytułu zajęć egzekucyjnych z rachunku Za każdy przelew 20,00 zł. 20,00 zł. 20,00 zł. 

8. Za przelewy Urząd Skarbowy 
W wersji papierowej i elektronicznej 

Za każdy przelew 4,50 zł. 1,00 zł. 1,00 zł. 

9. 
 
 

Dokonywanie stałych zleceń : 
a) złożone w placówce Banku 
- złożenie zlecenia 

- na rachunki prowadzone w RBS 
- na rachunki prowadzone w innych bankach 
- modyfikacja zlecenia stałego 

- odwołanie zlecenia stałego 
b)złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów 
dostępu: 

- złożenie zlecenia 
- na rachunki prowadzone w RBS 
- na rachunki prowadzone winnych bankach 

- modyfikacja zlecenia stałego 
- odwołanie zlecenia stałego 

 
 
 

Za każdą dyspozycję 

 
 

15,00 zł. 

1,00 zł. 
1,00 zł. 

10,00 zł. 

Bez opłat 
 
 

5,00 zł. 
Bez opłat 
1,00 zł. 

Bez opłat 
Bez opłat 

 
 

15,00 zł. 

1,00 zł. 
1,00 zł. 
10,00zł. 

Bez opłat 
 
 

5,00 zł. 
Bez opłat 
1,00 zł. 

Bez opłat 
Bez opłat 

 
 

15,00 zł. 

1,00 zł. 
1,00 zł. 
10,00zł. 

Bez opłat 
 
 

5,00 zł. 
Bez opłat 
1,00 zł. 

Bez opłat 
Bez opłat 

10. Za wydanie książeczki czekowej (czeku) Od każdego czeku 1,00 zł.  1,00 zł.  1,00 zł.  

11.  Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego  10,00 zł. 10,00 zł. 10,00 zł. 

12. Zgłoszenie o utracie czeków i blankietów czekowych Za każde zgłoszenie              20,00 zł. 20,00 zł .                 20,00 zł. 20,00 zł. 
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13. Za sporządzenie odpisu obrotu na jednym rachunku:  

    - za każde rozpoczęte 10 pozycji 

 

Za każdy odpis 

 

10,00 zł. nie więcej niż 30,00 zł. 

 

10,00 zł. nie więcej niż 30,00 zł. 

 

10,00 zł. nie więcej niż 30,00 zł. 

14.     - za sporządzenie odpisu wyciągu, dokumentu do 
wyciągu 

Za każdy odpis 10,00 zł. 
 

10,00 zł. 10,00 zł. 

15. Za wydanie zaświadczenia o prowadzonym rachunku na 
prośbę klienta 

Za każde zaświadczenie 10,00 zł. 
 
 

10,00 zł. 10,00 zł. 

16. Za sporządzenie i wydanie opinii bankowej Za każdą opinię 50,00 zł. 50,00 zł. 50,00 zł. 

17. Za sporządzenie i wydanie zaświadczenia o stanie 

środków i obrotach na rachunku 

Za każde zaświadczenie 40,00 zł. 40,00 zł. 40,00 zł. 

18. Za likwidację rachunku 
 

Opłata pobierana w dniu 
likwidacji rachunku 

25,00 zł. 25,00 zł. 25,00 zł. 

19. Za potwierdzenie wykonania operacji bankowej ---- Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

20. Od wypłat kasowych dokonanych w placówce banku 
 

 
Od kwoty wypłacanej 

- do 1 tys. zł. – 1,50 zł. 
- pow. 1 tys. zł. – 0,25% 

0,30% nie mniej niż 3,00 zł. 0,30% nie mniej niż 3,00 zł. 

21. Za zmianę karty wzorów podpisów Za każdą dyspozycję 15,00 zł. 15,00 zł. 15,00 zł. 

22.  Od wpłat kasowych w placówce banku Od kwoty wpłacanej Bez opłat 0,30% nie mniej niż 3,00 zł. 0,30% nie mniej niż 3,00 zł. 

23. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia/monitu z powodu 
powstania salda debetowego na rachunku i nie wyrównana 
go w wyznaczonym terminie - pisemnie 

 
- upomnienie telefoniczne 

 
Za każde upomnienie, 

monit 

 
10,00 zł. plus koszty przesyłki 

 

5,00 zł. 

 
25,00 zł. plus koszty przesyłki 

 

5,00 zł. 

 
25,00 zł. plus koszty przesyłki 

 

5,00 zł. 

24. Za wydanie potwierdzenia dokonania przelewu w dniu 

przyjęcia do realizacji 

 Za każde wydane 

potwierdzenie 

Bez opłat 2,50 zł. 2,50 zł. 

25. Za udzielenie telefonicznej informacji o wysokości salda na 
rachunku bankowym 

miesięcznie 5,00 zł.  5,00 zł.  5,00 zł. 

26. Za korzystanie ze skrytki bankowej 
 

miesięcznie 3,50 zł. 3,50 zł. 3,50 zł. 

27. Zmiana dyspozycji na wniosek Klienta Za każdą dyspozycję 8,00 zł. 8,00 zł. 8,00 zł. 
 

28. Zmiana pakietu na wniosek Klienta Za każdą dyspozycję ----------- 30,00 zł. 30,00 zł. 

 

29. Inne czynności nie przewidziane w taryfie Za każdą dyspozycję 50,00 zł. 50,00 zł. 50,00 zł. 
 

1) nie dotyczy przelewów na r-k lokaty terminowej i r-ku oszczędnościowego tego samego klienta 

 

Obsługa rachunków VAT 
 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 
OPŁATY 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT (w tym przez kanał www.) 
- otwarcie rachunku 
- prowadzenie rachunku 

 
 

miesięcznie 

 
Bez opłat 
Bez opłat 

2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda Za każda dyspozycję 40,00zł 

3. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT na wniosek 
klienta: 
- z bieżącego roku kalendarzowego 

- z lat poprzednich 

 
 

Za każdą dyspozycję  

 
 

25,00zł 

25,00zł + po 12,50zł za każdy poprzedni rok 

4. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku 
- z bieżącego roku kalendarzowego 
- z lat poprzednich 

 
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: 
- klient określił datę wykonania operacji 

 

 
 

Za każdy dokument 

 

 
10,00zł 

10,00zł + po 5,00zł za każdy poprzedni rok 

 
15,00zł 
25,00zł 
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- klient nie określił daty wykonania operacji 

5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego Za każdy dokument Bez opłat 

Wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego, dla którego założony został rachunek VAT.   Opłaty za realizację dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. 
Wysokość jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. 

 

Inne podmioty niefinansowe 
Obsługa rachunków rozliczeniowych 
 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 

OPŁATY 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Prowadzenie rachunku (w tym przez kanał www.) miesięcznie 2,00 zł. 

2. Dyspozycje bezgotówkowe 
- przelewy zewnętrzne 

- przelewy wewnętrzne 

Za każda dyspozycję  
2,00 zł. 

Bez opłat 

3. Pozostałe opłaty ------- Bez opłat. 

4. Wydanie środków identyfikacji elektronicznej ------- Według stawek pakietu dla FIRM 

 
Rozdział 2. 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. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe (za wyjątkiem lokat j.s.t.): 

- prowadzone w RBS 
- prowadzone w innych bankach 

 

Za każdy przelew 

 

Bez opłat 
5,00 zł. 

6. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda Za każde zaświadczenie 20,00 zł. 

7. Likwidacja lokaty terminowej (opłata nie jest pobierana w przypadku umów 
zawieranych od dnia 01.01.2021r. z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 
gospodarczą, w tym rolnikami oraz wspólnikami spółek cywilnych oraz jednostkami 

samorządowymi): 
- w kwocie do 30 tys. zł. 
- w kwocie od 30 tys. zł. do 50 tys. zł. 

- w kwocie pow. 50 tys. zł. 

 
 

Za każdą dyspozycję naliczana od 

kwoty likwidowanej 

 
 
 

 
5,00 zł. 
10,00zł. 

20,00 zł. 

 
Rozdział 3a. Usługi bankowości elektronicznej– nowa oferta dla umów zawartych od 01.01.2021r. 

 
L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB 

POBIERANIA 

OPŁATY 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 
PAKIET ROLNIK-AGRO 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 
PAKIET FIRMA-MÓJ BIZNES 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 
PAKIET FIRMA-BIZNES 

1 Opłata za korzystanie z aplikacji mobilnej Token SGB- 
za 1 użytkownika aplikacji 

miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

2 Udostępnienie  
1)dostępu do konta poprzez www. (internet) 
2)usługi powiadomienia SMS 

a) Pakiet informacyjny (sms-y wysyłane 
automatycznie), w skład którego wchodzą: 
- powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz 

dziennie o godz. 18:00 od poniedziałku do piątku) 
- powiadomienie o  odmowie realizacji przelewu 
 

b) Pakiet Bezpieczeństwa (sms-y wysyłane 
automatycznie), w skład którego wchodzą: 

 
 
 

miesięcznie 

 
Bez opłat 

 

 
6,00zł 

 

 
 
 

6,00zł 
 

 
Bez opłat 

 

 
6,00zł 

 

 
 
 

6,00zł 
 

 
Bez opłat 

 

 
6,00zł 

 

 
 
 

. 6,00zł 
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- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu 

do bankowości elektronicznej (kanału www) 
- potwierdzenie transakcji kartowej 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3 Opłata za przekazywanie haseł sms do autoryzacji w 

serwisie internetowym 

miesięcznie 3,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

 
 

Rozdział 3b. Usługi bankowości elektronicznej dla umów zawartych do 31.12.2020r. 

 
L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB 

POBIERANIA 
OPŁATY 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 
ROLNICY  

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 
FIRMY 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 
FIRMY – NOWY PAKIET 

1 Opłata za korzystanie z aplikacji mobilnej Token SGB- 
za 1 użytkownika aplikacji 

miesięcznie 3,00 zł 3,00zł 3,00 zł 

2 Udostępnienie  
1)dostępu do konta poprzez www. (internet) 
2)usługi powiadomienia SMS 

a) Pakiet informacyjny (sms-y wysyłane 
automatycznie), w skład którego wchodzą: 
- powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz 

dziennie o godz. 18:00 od poniedziałku do piątku) 
- powiadomienie o  odmowie realizacji przelewu 
 

b) Pakiet Bezpieczeństwa (sms-y wysyłane 
automatycznie), w skład którego wchodzą: 
- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu 

do bankowości elektronicznej (kanału www) 
- potwierdzenie transakcji kartowej 

 
 
 

miesięcznie 

 
Bez opłat 

 

 
4,00 zł. 

 

 
 
 

4,00 zł. 
 
 

 
 

 
Bez opłat 

 

 
4,00 zł. 

 

 
 
 

4,00 zł. 
 
 

 
 

 
Bez opłat 

 

 
4,00 zł. 

 

 
 
 

4,00 zł. 
 
 

 
 

3 Opłata za przekazywanie haseł sms do autoryzacji w 

serwisie internetowym 

miesięcznie 3,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

 
 

Rozdział 4a. Karty płatnicze – nowa oferta dla umów zawartych od 01.01.2021r. 
 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

   Visa Business Electron 3)  

Master Card Business Karta zbliżeniowa 

Visa Business  

Karta zbliżeniowa 
 

1. Wydanie karty --- Bez opłat  Bez opłat  

2. Użytkowanie karty 
Dla pakietów  z bieżącej oferty: ROLNIK-AGRO, FIRMA- MÓJ 

BIZNES, FIRMA-BIZNES 
 

 
 

          Miesięcznie 
 

 
3,00 zł przy wykonaniu operacji bezgotówkowych w 

miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 
1000,00 zł, w przeciwnym wypadku  7,00 zł. 

 
3,00 zł przy wykonaniu operacji bezgotówkowych w 

miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 
1000,00 zł,  w przeciwnym wypadku  7,00 zł. 

3. Wydanie nowej karty w miejsce: 

- uszkodzonej (duplikat) 
- utraconej (zastrzeżonej) 

 

Za każda kartę 

 

20,00 zł. 
30,00 zł. 

 

20,00 zł. 
30,00 zł. 

4. Wznowienie karty --- 6,00zł 6,00zł 

5.  Zastrzeżenie karty --- Bez opłat Bez opłat 

6. Wypłata gotówki: 

1) w bankomatach sieci SGB i BPS SA i zrzeszonych banków 
spółdzielczych 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1)   
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt.1 

4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt. 2 przy użyciu 
terminala POS1)   

 

 
naliczana od kwoty wypłacanej, 
pobierana w dniu rozliczenia 
operacji 

 

 
Bez opłat 
4,50 zł. 

3% min. 5,00 zł. 

 
3% min. 9,00 zł. 

 

 
Bez opłat 
4,50 zł. 

3% min. 5,00 zł. 

 
3% min. 10,00 zł.  
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5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG) 2 

3% min. 9,00 zł. 3% min. 10,00 zł. 

7 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium 
innego państwa członkowskiego EOG2) 

Naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 5,00 zł. 3% min. 5,00 zł. 
 

8. Transakcje bezgotówkowe --- Bez opłat Bez opłat 

9. Zmiana limitów transakcyjnych karty Za każdą dyspozycję  7,00 zł  7,00 zł 
10. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 

Zmiana PIN w bankomatach obcych 

Za każdą zmianę 5,00 zł. 

7,00 zł. 

5,00 zł. 

7,00 zł. 

11. Wydanie ponownego numeru PIN (w tym duplikat) Za każdy wydany numer 8,00 zł. 8,00 zł. 

12. Zestawienie transakcji przesyłanych pocztą do Klienta   miesięcznie 5,00 zł. 5,00 zł. 

13. Przesłanie pocztą ponownego zestawienia transakcji na 
życzenie Klienta 

Za każde zestawienie 5,00 zł. 5,00 zł. 

14. Nieuzasadniona reklamacja Od złożonej reklamacji 

nieuzasadnionej 

25,00 zł. 25,00 zł. 

15. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji 
dokonanej w walucie innej niż PLN 

Naliczana od kwoty transakcji 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

3,00% dotyczy Visa 3,00% 

16. Sprawdzenie salda w obcym bankomacie  
Sprawdzenie salda w bankomacie SGB 

Za każda dyspozycję 1,00 zł. 
Bez opłat 

1,00 zł. 
Bez opłat 

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

Za każdą przesyłkę  45,00zł 45,00zł 

18. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back Za każdą wypłatę  1,30 zł.  1,30 zł.  

1)  pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
2) Państwo członkowskie- państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
3)   opłata obowiązuje dla kart Visa Business Electron oraz dla kart Visa Business Electron wznowionych na karty zbliżeniowe Visa Business Electron Pay Wave 

 
 
Rozdział 4b. Karty płatnicze dla umów zawartych do 31.12.2020r. 

 
Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) 
 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

   Visa Business Electron 3)  
Master Card Business Karta zbliżeniowa 

Visa Business  
Karta zbliżeniowa 

 

1. Wydanie karty --- Bez opłat  Bez opłat  

2. Użytkowanie karty 
 
Dla pakietów.: FIRMY, ROLNIK,  PODMIOTY NIEFINANSOWE  
 

 
 
Dla pakietu FIRMY –NOWY PAKIET-  

 

 
 
 
 

 
 
          Miesięcznie 

 

 
 

0,00 zł.  jeśli obroty bezgotówkowe kartą min. 
500,00 zł.   

5,00 zł. jeśli mniejsze niż 500,00 zł.   
 

0,00 zł.  jeśli obroty bezgotówkowe kartą min. 

1.000,00 zł. 
5,00 zł. jeśli mniejsze niż 1000,00 zł. 

 

 
 

0,00 zł.  jeśli obroty bezgotówkowe kartą min. 500,00 
zł.   

5,00 zł. jeśli mniejsze niż 500,00 zł.   
 

0,00 zł.  Jeśli obroty bezgotówkowe kartą min. 

1.000,00 zł. 
5,00 zł. Jeśli mniejsze niż 1000,00 zł. 

 

3. Wydanie nowej karty w miejsce: 
- uszkodzonej (duplikat) 

- utraconej (zastrzeżonej) 

 
Za każda kartę 

 
20,00 zł. 

30,00 zł. 

 
20,00 zł. 

30,00 zł. 

4. Wznowienie karty --- Bez opłat  Bez opłat  

5.  Zastrzeżenie karty --- Bez opłat Bez opłat 
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6. Wypłata gotówki: 

1) w bankomatach sieci SGB i BPS SA i zrzeszonych banków 
spółdzielczych 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1)   
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt.1 
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt. 2 przy użyciu 
terminala POS1)   
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 
członkowskich EOG) 2 

 

 
naliczana od kwoty wypłacanej, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

 

 
Bez opłat 
4,50 zł. 

3% min. 3,50 zł.. 
 

3% min. 4,50 zł.  

3% min. 4,50 zł.  

 

 
Bez opłat 
4,50 zł. 

2% min. 5,00 zł.  
 

3% min. 10,00 zł.  

3% min. 10,00 zł. 

  

7 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium 
innego państwa członkowskiego EOG2) 

Naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 3,50 zł. 

 

2% min. 5,00 zł. 

 

8. Transakcje bezgotówkowe --- Bez opłat Bez opłat 

9. Zmiana limitów transakcyjnych karty Za każdą dyspozycję  7,00 zł  7,00 zł 
10. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 

Zmiana PIN w bankomatach obcych 

Za każdą zmianę 5,00 zł. 
7,00 zł. 

5,00 zł. 
7,00 zł. 

11. Wydanie ponownego numeru PIN (w tym duplikat) Za każdy wydany numer 8,00 zł. 8,00 zł. 

12. Zestawienie transakcji przesyłanych pocztą do Klienta   miesięcznie 3,00 zł.  3,00 zł.  

13. Przesłanie pocztą ponownego zestawienia transakcji na 
życzenie Klienta 

Za każde zestawienie 3,00 zł.  3,00 zł.  

14. Nieuzasadniona reklamacja Od złożonej reklamacji 
nieuzasadnionej 

25,00 zł. 25,00 zł. 

15. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji 
dokonanej w walucie innej niż PLN 

Naliczana od kwoty transakcji 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

3,00% dotyczy Visa 3,00% 

16. Sprawdzenie salda w obcym bankomacie  
Sprawdzenie salda w bankomacie SGB 

Za każda dyspozycję 1,00 zł. 
Bez opłat 

1,00 zł. 
Bez opłat 

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

Za każdą przesyłkę  45,00zł 45,00zł 

18. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
 

Za każdą wypłatę  1,30 zł.  1,30 zł.  

1)  pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
2) Państwo członkowskie- państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
3)  z dniem 01.06.2018  Karta bez funkcji zbliżeniowej Visa Business Electron została wycofana z oferty Banku, opłata obowiązuje dla kart Visa Business Electron wydanych do 31.05.2018 oraz dla kart Visa Business Electron 

wznowionych na karty zbliżeniowe Visa Business Electron Pay Wave 
 
Rozdział 4c. Karty kredytowe  
 
L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty MasterCard Business także zbliżeniowa 

1 Wydanie karty: 
- głównej 
- dodatkowej 

 
Za każdą kartę- jednorazowo 

 
80,00 zł.  
80,00 zł 

2. Użytkowanie karty (opłata nie pobierana w pierwszym roku użytkowania 
pierwszej karty) 
- głównej 
- dodatkowej 

Rocznie z góry za każdy rok ważności karty pierwszej i 
wznowionych 
Lub miesięcznie 

 
 
72,00 zł. lub 7,00 zł./m 
38,00 zł. lub 7,00 zł./m 

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej Za każdą kartę 100,00 zł. 

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN Za każda kartę 50,00 zł. 

5. Wznowienie karty Za każda kartę 40,00 zł. 

6. Zastrzeżenie karty -   Bez opłat. 

7 Opłata za wypłatę gotówki 
1) w bankomatach sieci SGB i BPS SA i zrzeszonych banków spółdzielczych 

Za każda wypłatę, naliczana od wypłaconej kwoty, 
pobierana w dniu rozliczenia operacji 

 
4% min. 10,00 zł. 
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2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1)   
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt.1 
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt. 2 przy użyciu terminala POS1)   
5a) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG) 2) 

5b) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 2) 

4% min. 10,00 zł. 

4% min. 10,00 zł. 
4% min. 10,00 zł. 
4% min. 10,00 zł. 

4% min. 10,00 zł. 

8. Zmiana PIN w bankomatach Za każdą zmianę 4,50 zł. 

9. Za wydanie pierwszego numeru PIN - Bez opłat 

10. Wydanie nowego numeru PIN Za każdy numer PIN 10,00 zł. 

11. Przekroczenie limitu kredytowego Za każde przekroczenie 50,00 zł. 

12. Zmiana limitu kredytowego Za każdą zmianę 50,00 zł. 

13. Minimalna kwota do zapłaty  5% min 50,00 zł. 

14. Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie 
rozliczeniowym) monitu lub wezwania do zapłaty  w przypadkach 
określonych w umowie o kartę 

 
Za każdy monit/wezwanie 

20,00 zł. 

15. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta Za każde zestawienie 10,00 zł. 

16. Za przyznanie (zwiększenie)limitu kredytowego  2,5% kwoty limitu (zwiększenia) 

17. Opłata za przekroczenie przyznanego limitu kredytowego (% od kwoty ponad limit) 10% min. 10,00 zł. 

18. Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej Od wartości operacji 2% nie mniej niż 5,00 zł. 

19 Za sporządzenie aneksu do umowy  Od każdego aneksu 50,00 zł. 
1)  pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
2) Państwo członkowskie- Państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

 
 
 
Rozdział 5. Instrument płatniczy BLIK 

Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Płatności mobilne BLIK 

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł 

3. Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 

 

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych1) 0,00 zł 

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

3) w bankomatach za granicą nie dotyczy 

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

5. Krajowa transakcja płatnicza za każdą transakcję, pobierana w dniu rozliczenia operacji bez opłat 

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każda zmianę limitu bez opłat 
1) Po udostępnieniu usługi przez Bank  

 
Rozdział 7. Gwarancje, poręczenia 
 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 
1 Opłata za przyjęcie i zarejestrowanie wniosku Naliczana od kwoty wnioskowanej, pobierana jednorazowo 

w dniu zarejestrowania wniosku 

0,30% kwoty gwarancji 

2 Opłata za wydanie gwarancji, poręczenia Od każdej gwarancji 20,00 zł. 

3 Za udzielenie przez bank gwarancji, poręczenia: 
- do 6 miesięcy 

 
Naliczana od kwoty udzielonej gwarancji, pobierana 

 
2,00% od kwoty gwarancji, poręczenia 
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- od 6 do 12 miesięcy 

- powyżej roku 

jednorazowo 4,00% od kwoty gwarancji, poręczenia 

4,00% +1,00% za każdy rok powyżej 1 roku od kwoty gwarancji, poręczenia 

 
 
 
Dział II Pozostałe opłaty 
 

Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe (operacje kasowe) 
 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 
1 Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach Naliczana od wpłacanej kwoty 0,50 % nie mniej niż 4,50 zł 

2 Wymiana gotówki Naliczana od kwoty 0,30 % nie mniej niż 2,00 zł ( do kwoty 200,00 zł prowizji nie pobiera się) 

3 Za czynności związane z przeliczeniem bilonu powyżej 100 sztuk 
   -  zrolowanego 

   -  nie zrolowanego 

 
 

 Naliczana od kwoty 

 
0,50% nie mniej niż 5,00 zł. 

0,80% nie mniej niż 10,00 zł. 

4 Wpłaty na rachunki wirtualne – w zakresie usług masowych  Od każdej wpłaty 2,50 zł 

5 Wpłaty na rachunki j. s. t.  

(dotyczy wpłat na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku, za 

wyjątkiem indywidualnych ustaleń w umowach o prowadzenie rachunku) 

Od każdej wpłaty  2,50 zł  

 
 

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

 
 
 
 
 
Rozdział 3. Inne czynności i usługi banku 
 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 
1 Od zleceń do wypłat 

a/ od wypłat kasowych  

Naliczana od kwoty wypłacanej  

0,50 % nie mniej niż 3,00 zł 

2 Za likwidację rachunku, udziału członkowskiego Za każdy rachunek 20,00 zł 

3 Od wpłaty na cele charytatywne oraz od wypłat i przelewów na rzecz organizacji 

Społecznych 

--- bez opłat 

4 Za aktywację konta masowego Opłata jednorazowa 500,00 zł.  

5 Za zapytanie i udostępnienie zbiorczej informacji z CI Za każdą informację 50,00 zł.  

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1 Za przechowywanie w depozycie bankowym : 
- książeczki oszczędnościowej i bonu oszczędnościowego 

 - innych papierów wartościowych (akcji, obligacji) 
- duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków    bieżących  
- przedmiotów wartościowych 

 
miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu                                                                                                 

miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu                                                                                                    
miesięcznie od każdego posiadacza     
miesięcznie (z góry) 

 
5,00 zł    

5,00 zł    
5,00 zł    

0,10% od kwoty wartości min. 50,00 zł. 

2 Za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca 
nocnego    

Za każdy portfel 50,00 zł 

3 Za potwierdzenie polecenia zapłaty, przelewu- telefonicznie, faxem lub pocztą                                                                           Za każde potwierdzenie 10,00 zł 

4 Opłata stała - miesięczna za korzystanie z wrzutni (skarbca nocnego) Miesięcznie 10,00 zł 

5 Za korzystanie ze skrytki bankowej miesięcznie 3,50 zł 
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6 Za przyjęcie zastrzeżenia dokumentu: 

- od osoby będącej klientem RBS 
- od osoby nie będącej klientem RBS 

 

Za każdy wniosek 

 

Bez opłat 
20,00 zł. 

7 Wynagrodzenie za udzielenie informacji komornikowi sądowemu  Za każdą informację Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018r. w 

sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za udzielenie informacji komornikowi 
sądowemu. 

 

 

Zarząd Banku 


