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Taryfa Prowizji i Opłat

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie (PBS Świdwin) 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 Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie", zwaną dalej taryfą.

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) i Serwis SMS udostępniany na podstawie odrębnej umowy,

    4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego SGB-Bank S.A. uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token SGB, hasło SMS, 

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.

8. 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.

5. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.

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

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

14. 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.

2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają:

    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,

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

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

    1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,

    2) cyklicznie,

    3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Pomorskim Bank Spółdzielczym w Świdwinie.

10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 9 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:

    1) 15 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków bieżących,

    2) 15 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych,

    3) ostatniego dnia miesiąca - w przypadku opłat za usługi elektroniczne i prowizji od niewykorzystanego limitu w rachunku bieżącym,

    4) 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 PBS w Świdwinie, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient 

zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.

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

      1) Podstawowy rachunek płatniczy (PRP) - przeznaczony dla klientów indywidualnych spełniających warunki określone w ustawie z dnia 30.11.2016 r.

      1) PBS Konto Firma - oferowane osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek, w tym również osobom prowadzącym gospodarstwa rolne, oraz 

wspólnikom spółek cywilnych

      2) PBS Konto  Biznes - dla pozostalych klientów instytucjonalnych tj. przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, akcyjnych, z ograniczoną 

odpowiedzialnością, instytucji samorządowych.

      3) PBS Non Profit - dla fundacji, stowarzyszeń, klubów społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, związków zawodowych, wspólnot mieszkaniowych, partii politycznych, kościołów i zwiazków 

wyznaniowych, organizacji pożytku publicznego oraz innych instytucji niekomercyjnych działajacych na rzecz gospodarstw domowych.

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

15. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie PBS w Świdwinie.
16. Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w taryfie w przypadku wydania decyzji, rekomendacji, zalecenia, stanowiska, orzeczenia lub innego dokumentu przez Komisję Nadzoru 

Finansowego, Narodowy Bank Polski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub inne właściwe urzędy lub organy administracji publicznej, określającego zasady 

świadczenia przez Bank usług lub określającego zasady korzystania z tych usług przez posiadacza rachunku w ramach zawartej z nim umowy, powodujących wzrost ponoszonych przez Bank kosztów 

świadczenia tych usług.
17. W umowie strony  mogą inaczej określić zasady lub stawki pobieranych opłat.

§ 1
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§ 2

Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych  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”;

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 konsumenta 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;

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;

19) 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;

20)  zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.

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 lub

usługach świadczonych konsumentowi;

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

17)  wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;
18) usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku

płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;

8) prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie

transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;

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;
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1. Prowadzenie rachunku płatniczego: miesięcznie bez opłat 6,00 zł 100,00 zł 1,00 zł 0,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:

1) dokonywane w placówce PBS Świdwin - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych PBS Świdwin bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

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

4. Realizacja przelewów
1),3)

:

1) złożonych w formie papierowej:

    - na rachunki prowadzone w PBS Świdwin
1b)

bez opłat 3,00 zł bez opłat 5,00 zł 5,00 zł

- na rachunki prowadzone w innych bankach, 5,00 zł bez opłat 7,00 zł 7,00 zł

- wpłaty z tytułu należności za: usługi świadczone przez Orange (TP S.A.), energię elektryczną, gaz, wodę 4,00 zł bez opłat 4,00 zł 4,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki PBS Świdwin - realizowanych w systemie Express Elixir 10,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki PBS Świdwin - realizowanych w systemie SORBNET 50,00 zł 50,00 zł 30,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w PBS Świdwin bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym  

bez opłat, każda 

kolejna 1,00 zł 
1a)

1,00 zł bez opłat 0,50 zł 0,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki PBS Świdwin - realizowanych w systemie Express Elixir 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki PBS Świdwin - realizowanych w systemie SORBNET 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł

5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą)
1),3)

:

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w PBS Świdwin bez opłat 4,00 zł bez opłat 6,00 zł 6,00 zł

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 6,00 zł bez opłat 8,00 zł 8,00 zł

c) wpłaty z tytułu należności za: usługi świadczoone przez Orange (TP S.A.), energię elekteyczną, gaz, wodę 5,00 zł bez opłat 5,00 zł 5,00 zł

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

a) na rachunki prowadzone w PBS Świdwin bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym 

bez opłat, każda 

kolejna 1,00 zł 
1a)

1,00 zł bez opłat 0,50 zł 0,00 zł

3) realizacja przelewu w systemie SORBNET, złożonego z datą przyszłą za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 
2) za każdy

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

Konto Mobilne**

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

za każdy

przelew

Konto TAK!

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP)

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

SGB Priorytet

za każdy

przelew

SGB Prestiż

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym  

bez opłat, każda 

kolejna 5,00 zł 
1a)

Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy*

za każdy

przelew

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym 

bez opłat, każda 

kolejna 5,00 zł 
1a) 

Tryb 

pobierania 

opłaty

Strona 4



Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

Taryfa Prowizji i Opłat

4) złożenie, modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej 10,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

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

5) odwołanie zlecenia stałego:

a) złożone w formie papierowej 10,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

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

6. Polecenie zapłaty:

1) złożonych w formie papierowej:

a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty bez opłat 5,00 zł bez opłat 5,00 zł 5,00 zł

b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika bez opłat 5,00 zł bez opłat 7,00 zł 7,00 zł

c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
4)

bez opłat 10,00 zł bez opłat 10,00 zł 10,00 zł

d) poinformowanie klienta o odmowie wykonania polecenia zapłaty bez opłat 10,00 zł bez opłat 10,00 zł 10,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościwo - rozliczeniowym
5) za każdą 

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

8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce PBS Świdwin prowadzącej rachunek (częściej niż raz w miesiącu) każdorazowo 5,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego (częściej niż raz w miesiącu) bez opłat 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta (częściej niż raz w miesiącu) bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

9. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:

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

2) z lat poprzednich bez opłat

30,00 zł + po 30,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

30,00 zł + po 

30,00 zł za każdy 

poprzedni rok

30,00 zł + po 

30,00 zł za każdy 

poprzedni rok

30,00 zł + po 30,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

10. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

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

b) z lat poprzednich bez opłat

30,00 zł + po 30,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

30,00 zł + po 

30,00 zł za każdy 

poprzedni rok

30,00 zł + po 

30,00 zł za każdy 

poprzedni rok

30,00 zł + po 30,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji bez opłat 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji bez opłat 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

11. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda oraz wysokości obrotów

za każde 

zaświadczeni

e

bez opłat 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

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

za każde 

odwołanie 

albo zmianę 

bez opłat 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

13. Realizacja dyspozycji spadkobierców
od każdego 

spadkobiercy
bez opłat 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

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

dyspozycję
bez opłat 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

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

monit
bez opłat 8,50 zł 8,50 zł 8,50 zł 8,50 zł

16. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie bez opłat 10,00 zł bez opłat 10,00 zł 10,00 zł

za każdy

dokument

za każde 

zestawienie

za każdą

dyspozycję

za każdą 

dyspozycję

za każdą 

dyspozycję
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Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

Taryfa Prowizji i Opłat

17.
Działania PBS Świdwin podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku 

błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

za każdą 

dyspozycję
bez opłat 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

18. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności (kredytu, pożyczki) 

1) PBS Świdwin bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1 bez opłat 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

3) sporządzenie historii rachunku zablokowanego bez opłat 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

19. Za zmianę pakietu 
za każdą 

dyspozycję
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

1)
Opłaty nie pobiera się za realizację przelewu w związku z zawartą za pośrednictwe PBS Świdwin umową ubezpieczenia.

2) 
Dla przelewów w systemie SORBNET, złożonych z datą przyszłą w formie papierowej, stosuje się opłaty zgodnie z ust. 5. Realizacja przelewów.

3)
O ile umowa nie stanowi inaczej.

5)
Z wyłączeniem pierwszej grupy podatkowej zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn

4)
Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez PBS Świdwin

* Podstawowy Rachunek Płatniczy obowiązuje od 08.08.2018 r. 

1a)
Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust.4 pkt.1) lit.a, ust.4 pkt.1) lit.b, ust.5 pkt.1) lit.b i c, ust.5 pkt.2) lit.b oraz czynności określone w taryfie prowizji i opłat za

czynności i usługi bankowe-waluty wymienialne Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział I Płatności w obrocie dewizowym ust. 4-5 (dotyczy zleceń krajowych) i ust.7 (dotyczy zleceń krajowych)

za każdą 

dyspozycję

1b)
Opłaty nie pobiera się za realizację przelewu na rachunek własny, którego Posiadaczem, Współposiadaczem jest zleceniodawca przelewu oraz za realizację przelewu w związku z zasileniem rachunków terminowych lokat 

oszczędnościowych w PBS Świdwin

** Produkt dostępny po wprowadzeniu do oferty Banku. 
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Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych:

1) otwarcie rachunku jednorazowo bez opłat

2) prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy za każdą wpłatę bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego za każdą wypłatę bez opłat

4. Realizacja przelewów:

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

a) na rachunki prowadzone w PBS Świdwin bez opłat

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż PBS Świdwin 7,00 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET
6) 50,00 zł

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET
6)

) 50,00 zł

5. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego (częściej niż raz w miesiącu) każdorazowo 15,00 zł

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 50,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomoctwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym
5) za każdą dyspozycję 15,00 zł

8. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 50,00 zł

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 50,00 zł

10. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 50,00 zł

11.
Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności (kredytu, pożyczki) lub realizacji tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 

takiego dokumentu na rzecz:

1) PBS Świdwin bez opłat

2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1 50,00 zł

3) innych tytułów 50,00 zł

4) sporządzenie historii rachunku zablokowanego 50,00 zł

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

1) z bieżącego roku kalendarzowego 30,00 zł

2) z lat poprzednich 30,00 zł + po 30,00 zł za każdy poprzedni rok

13. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 30,00 zł

b) z lat poprzednich 30,00 zł + po 30,00 zł za każdy poprzedni rok

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 20,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 50,00 zł

5) 
Z wyłączeniem pierwszej grupy podatkowej zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn

6)
Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce PBS Świdwin

Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe

za każde zestawienie

za każdy przelew

za każdy dokument

za każdą 

dyspozycję
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Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

Taryfa Prowizji i Opłat

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:

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

a) na rachunki prowadzone w PBS Świdwin bez opłat

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż PBS Świdwin 7,00 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET
6) 50,00 zł

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET
6)

) 50,00 zł

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 50,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem:
5)

1) terminowej lokaty oszczędnościowej 15,00 zł

8. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 50,00 zł

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców  od każdego spadkobiercy 50,00 zł

10. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności (kredytu, pożyczki) na rachunku lokaty terminowej na rzecz:

1) PBS Świdwin bez opłat

2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1 50,00 zł

3) innych tytułów 50,00 zł

4) sporządzenie historii rachunku zablokowanego 30,00 zł

11. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta

1) terminowej lokaty oszczędnościowej:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 30,00 zł

b) z każdego poprzedniego roku 30,00 zł

5) 
Z wyłączeniem pierwszej grupy podatkowej zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn

6)
Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce PBS Świdwin

za każde zestawienie

Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję
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Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

Taryfa Prowizji i Opłat

Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy*

SGB Priorytet SGB Prestiż Konto TAK! Konto mobilne

1. Usługa bankowości elektronicznej:

1) kanału WWW 0,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2) Serwisu SMS:

a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego 

wchodzą:
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

- powiadomienie o zmianie salda na rachunku (raz dziennie o godz. 18.00, od 

poniedziałku do piątku)

- powiadomienie o realizacji i odmowie realizacji przelewu

b) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego 

wchodzą:
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału WWW

2. Opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3. Opłata za użytkowanie Tokena SGB miesięcznie 0,00 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

4. Kantor SGB - udostępnienie i obsługa miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

miesięcznie

Rozdział 4. Elektroniczne kanały dostępu

Wyszczególnienie czynności
Tryb pobierania 

opłaty

* Podstawowy Rachunek Płatniczy obowiązuje od 08.08.2018 r. 

Stawka obowiązująca
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Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

Taryfa Prowizji i Opłat

Podstawowy Rachunek 

Płatniczy* (PRP)

Visa / Visa  "młodzieżowa"
MasterCard  (w tym 

młodzieżowa)

MasterCard / Visa od Konta 

TAK!

MasterCard zbliżeniowa / 

Visa zbliżeniowa

1. Obsługa karty płatniczej miesięcznie

0 zł w przypadku dokonania 

minimum jednej transakcji 

bezgotówkowej kartą w 

miesiącu kalendarzowym, w 

przeciwnym wypadku - 5 zł

0,00 zł

2. Wydanie karty płatniczej, wznowienie karty płatniczej za każdą kartę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 0,00 zł

4. Wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

5. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 7,00 zł 7,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Opłata za wypłatę gotówki

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
9)

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł bez opłat

3) w bankomatach w kraju, innych niż wskazane w pkt 1 5,00 zł 5,00 zł 1,00 zł

pięć rozliczonych wypłat w 

miesiącu kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 5,00 zł  

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
9)

3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł bez opłat

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 
9a)

3% min.50,00 zł 3% min.50,00 zł 3% min.50,00 zł bez opłat

8.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego 

państwa członkowskiego EOG)
naliczana za każdą transakcję 3,00 zł 3,00 zł 1,00 zł

pięć rozliczonych wypłat w 

miesiącu kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 5,00 zł  

9. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł bez opłat

10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat

11. Zmiana PIN w bankomatach:

1) banków SGB 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1
10) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) banków SGB 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1
10) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
miesięcznie kosz listu zwykłego wg taryfy 

Poczty Polskiej 

kosz listu zwykłego wg taryfy 

Poczty Polskiej 

kosz listu zwykłego wg taryfy 

Poczty Polskiej 

kosz listu zwykłego wg taryfy 

Poczty Polskiej 

14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
kosz listu zwykłego wg taryfy 

Poczty Polskiej 

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

Transakcje bezgotówkowe

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG; bez prowizji bez prowizji bez prowizji nie dotyczy

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych ( na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG);
bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji

17. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia operacji
bez opłat 3%

karta Visa - 3 %             karta 

Mastercard - bez opłat
bez opłat

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

7.

16.

0 zł przy rozliczeniu 5 operacji bezgotówkowych w poprezdnim 

miesiącu kalendarzowym lub przy rozliczeniu operacji 

bezgotówkowych w poprzednim miesiącu na łącznąkwotę min. 

500 zł, w przeciwnym wypadku 5 zł
10a)

Rozdział 5. Instrumenty płatnicze

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

za każdą zmianę

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym podstawowego rachunku płatniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową)

Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy

za każde sprawdzenie

naliczana od wypłacanej kwoty

-
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Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard

1. Wydanie karty płatniczej  i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł

2. Zasilenie rachunku karty - bez opłat

3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat

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

6. Obsługa karty debetowej (opłata miesięczna) - bez opłat

7. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) sieci SGB 4,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł

Wypłata gotówki

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
10) 5,00 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 3,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
10) 3% min. 10,00 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG
10a)

) 3% min. 4,50 zł

9.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 
3,00 zł

10.
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - bez opłat

11. Transakcje bezgotówkowe

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności  bezgotówkowych (na 

terytorium innego państwa człnkowskiego EOG);

- bez prowizji

12. Opłata za wydanie duplikatu karty za kazdą kartę 10,00 zł.

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

8.

Karty przedpłacone

naliczana od wypłacanej kwoty
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Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
Mastercard Mobile / Visa 

Mobile

1. Obsługa karty płatniczej miesięcznie

0 zł w przypadku dokonania co 

najmniej 5 transakcji 

bezgotówkowych kartą w 

miesiącu kalendarzowym, w 

przeciwnym wypadku - 7 zł

2. Wydanie karty płatniczej  i numeru PIN za każdą kartę 0,00 zł

Wypłata gotówki

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
10) 5,00 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 3% min.5 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
10) 3% min.10 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG
10a)

) 3% min.10 zł

4. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 
3% min.5 zł

5. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 1,50 zł

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

7. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) sieci SGB 4,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł

8. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) banków SGB 1,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1
10) 2,50 zł

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 5,00 zł

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

11. Transakcje bezgotówkowe

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności  bezgotówkowych (na 

terytorium innego państwa człnkowskiego EOG);

- bez prowizji

12. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia operacji
Visa 3%

13. Opłata za wydanie duplikatu karty (w przypadku zniszczenia/ uszkodzenia karty) za kazdą kartę 10,00 zł.

14. Opłata za wznowienie karty za kazdą kartę 10,00 zł.

Karty online

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

3.

za każde sprawdzenie
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Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard Gold

karty bez funkcji 

zbliżeniowej:

Mastercard / Visa 
10b) Visa Mastercard Gold

10c)

1. Wydanie  karty płatniczej:

1) głównej bez opłat bez opłat bez opłat

2) dołączonej bez opłat bez opłat bez opłat

2. Obsługa karty kredytowej (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)

1) głównej 42,00 zł 42,00 zł -

2) dołączonej 30,00 zł 30,00 zł -

3.
Obsługa karty kredytowej 

Opłata roczna za kartę

z dołu, po każdym roku ważności 

karty (pierwszej i wznowionych), 

naliczana za każdą kartę

- - 150,00 zł
10e)

4. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat

5. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

6. Wznowienie karty za każdą kartę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

7. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat

Wypłata gotówki

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
10)

3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

3) w bankomatach w kraju, innych niż wskazane w pkt 1 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
10)

3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 
9a)

) 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

9. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

10. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł

11. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł bez opłat

12. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat bez opłat bez opłat

13. Minimalna kwota do zapłaty

naliczana zgodnie z regulaminem 

funkcjonowania kart kredytowych i 

umową

5% min. 50,00 zł 5% min. 50,00 zł 5% min. 50,00 zł

Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty - w 

przypadkach określonych w umowie o kartę

a) dla umów zawartych do 11 marca 2016 r.

b) dla umów zawartych po 11 marca 2016 r.

15. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

- ponowne przesłanie zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

16. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia operacji
- 3% (dot. Visa) -

17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy nie dotyczy równowartość 148 EUR
10d)

18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy nie dotyczy równowartość 95 EUR
10d)

14.

8.

bez opłat

karta z funkcją zbliżeniową:
Tryb pobierania opłaty

za każdą wypłatę, naliczana od 

wypłacanej kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

bez opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Karty kredytowe

Karty charge

za każde zestawienie

rocznie, z góry za każdy rok ważności 

karty (pierwszej i wznowionych)

za każdą kartę

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

Polska S.A.)za każde upomnienie/wezwanie
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Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

Taryfa Prowizji i Opłat

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł

3. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych10) 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

10a)
 Jeżeli nie rozliczono operacji bezgotówkowych na wymaganą ilość i/lub kwotę, należna opłata pobierana jest w dwóch częściach składowych zgodnie z zasadami określonymi we Wstępie do Taryfy.

10b)
Karta Visa bez funkcji zbliżeniowej wycofana z oferty.

10c)
Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Mastercard PayPass Gold.

10d)
Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności.

Blik

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

10e)  
Opłata niepobierana w przypadku rozliczenia w ciągu roku transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 24.000 zł.

* Podstawowy Rachunek Płatniczy obowiązuje od 08.08.2018 r. 

*** Karta mobilna Visa dostępna w ofercie Banku do 15 grudnia 2019 r. 

9)
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

9a)
Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

10)
Usługa dostępna od 1 listopada 2012 roku.

Płatności mobilne BLIK

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
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Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowizja przygotowawcza:

1) udzielenie kredytu gotówkowego:

a) kredyty gotówkowe

- z terminem spłaty do 12 miesięcy 4%, min. 50,00 zł

- z terminem spłaty od 13 miesięcy do 36 miesięcy 5%, min. 50,00 zł

- z terminem spłaty od 37 miesięcy do 60 miesięcy 6%, min. 50,00 zł

- z terminem spłaty od 61 miesięcy do 96 miesięcy 8%, min. 50,00 zł

b) kredyty gotówkowe "Superokazja" 3%, min. 50,00 zł

c) kredyty gotówkowe "Nowy kredyt" 5%, min. 50,00 zł

2) udzielenie/odnowienie kredytu w ROR 2%, min. 50,00 zł

3) udzielenie kredytu hipotecznego:

a) mieszkaniowe 1,5%

b) konsolidacyjne 5,0%

c) pożyczki hipoteczne 1,5%

d) konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie 5,0%

2. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta:

1) kredyty udzielone na kwotę do wysokości 255 550 zł, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie bez opłat

2) kredyty inne, niż wskazane w pkt 1 100,00 zł

3. Za zmiany warunków umowy kredytowej/pożyczki:

1) prolongata spłaty rat:

a) kredytu gotówkowego 2,0%, min. 100,00 zł

b) kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej   0,1% min. 300,00 zł

2) rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo 0,1% min. 300,00 zł

3) rozpatrzenie wniosku o odstąpienie od długu jednego z dłużników naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo 0,5% min. 300,00 zł

4) aneks dotyczący zmiany rodzaju stopy procentowej z zmiennej na okresowo stałą (w przypadku kredytów/pożyczek hipotecznych) za każdy aneks 0,00 zł

5) aneks dotyczący zwiększenia kwoty hipoteki w związku z objęciem zabezpieczeniem tą hipoteką nowej wierzytelności naszego Banku za każdy aneks 0,00 zł

6) zwiększenie kwoty kredytu/pożyczki naliczana od kwoty zwiększenia jak od nowo udzielanego/udzielanej

7) pozostałe zmiany warunków umowy kredytowej/pożyczki niewymienione w punktach 1) -6) 

(np. zmiana harmonogramu uruchomienia transz, zmiana formy spłat rat kredytu z malejących na równe, itp.)
płatna jednorazowo 300,00 zł

4. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 1%, min. 300,00 zł

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

6. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki

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

Rozdział 6. Kredyty i pożyczki

Od kwoty udzielonego kredytu, za odnowienie 

kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany 

kredyt jednorazowo, przed uruchomieniem 

kredytu.

za każdy harmonogram

100,00 zł

naliczana od kwoty prolongowanej, płatna 

jednorazowo

za każdy duplikat
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Taryfa Prowizji i Opłat

Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki:

a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r. 8,50 zł

b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017
    (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.)

c) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017 bez opłat

d) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r. bez opłat

Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki:

a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r. 8,50 zł

b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017
    (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.)

c) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017

d) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r. 

10. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 300,00 zł

8.

za każde upomnienie

9.

za każde wezwanie

bez opłat
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Taryfa Prowizji i Opłat 

Rozdział 7. Ubezpieczenia

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

1. Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:

1) Ubezpieczenie kart dla klienta - nieuprawnione transakcje powstałe w wyniku kradzieży, utraty lub sfałszowania 

karty płatniczej do kwoty 150 EUR, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu do kwoty 5.000 zł, kradzież lub 

zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej do kwoty 1.000 zł

2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej - do kwoty 30.000 zł

3) CONCORDIA Travel Assistance - koszty leczenia za granicą do kwoty 20.000 EUR

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia: Ubezpieczenie kart dla klienta, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej oraz CONCORDIA Travel Assistance

4) Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, 

kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej:

a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł)

b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)

5) Pakiet Bezpieczny Podróżnik:

a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł)

b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł)

6) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:

a) Wariant Classic 

b) Wariant Gold

Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"

2. Tryb pobierania opłaty

a) śmierć Ubezpieczonego

b) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy

c) poważne zachorowanie Ubezpieczonego

dodatkowo:

a) śmierć dziecka Ubezpieczonego  w następstwie nieszczęśliwego wypadku

b) śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

c) utrata pracy

d) śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie

e) śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy rolniczej

3. Ubezpieczenia ASSISTANCE: Tryb pobierania opłaty

1)
Dom Assistance - dla kredytobiorcy kredytu mieszkaniowego z zastrzeżeniem, że przedmiot kredytowania jest 

gotowy do zamieszkania

2) Pomoc medyczna na terenie RP - dla posiadaczy Pakietu SGB Priorytet

3)
PAKIET I: Dom Assistance,  Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP, Koszty 

leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej (bez rozszerzenia o sporty amatorskie o podwyższonym 

ryzyku) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych:

a) dla Pakietu SGB Impuls, Pakietu SGB Priorytet, Pakietu SGB e-Konto, Pakietu SGB Konkret

b) dla Pakietu SGB Prestiż

4) PAKIET II: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP dla 

posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych - dla Pakietu SGB Impuls, Pakietu SGB Priorytet, 

Pakietu SGB e-Konto, Pakietu SGB Konkret

miesięcznie/rocznie

4.
Ubezpieczenie ASSISTANCE DLA POSIADACZY RACHUNKU BANKOWEGO W RAMACH PROMOCJI 

"WYGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUS"

1) „POMOC PODCZAS PODRÓŻY SAMOCHODEM”;

2) „POMOC W DOMU”;

3) „POMOC MEDYCZNĄ PODCZAS PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ”; 

4) „POMOC MEDYCZNĄ NA TERENIE RP”;

5) „UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO”;

6) „INFOLINIĘ PODRÓŻNĄ”;

7) „INFOLINIĘ MEDYCZNĄ”.

-

miesięcznie

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

miesięcznie/rocznie

karty debetowe

1,45 zł

4,75 zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

karta kredytowa MasterCard Gold
12)

bez opłat

1,05 zł

2,95 zł

2,05 zł

2,55 zł

jednorazowo, rocznie, kwartalnie, 

miesięcznie
wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka      

bez opłat na okres 2 lat

bez opłat 

Ubezpieczenie na życie - ŻYCIE KOMFORT - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.:

miesięczna 0,97 zł/roczna 11,11 zł

bez opłat 

miesięczna 0,77 zł/roczna 8,71 zł

miesięcznie

miesięczna 0,60 zł 

bez opłat
13) 
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5. Ubezpieczenie CONCORDIA TURYSTA

1) ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży
2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
4) ubezpieczenie bagażu podróżnego

6. Ubezpieczenie na życie - ŻYCIE PLUS KLIENTA BANKU

1) Śmierć Ubezpieczonego 

2) Śmierć Ubezpieczonego w NNW (Klauzula 1) 

3) Śmierć Ubezpieczonego w NNW w ruchu komunikacyjnym (Klauzula 2) 

4) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu (Klauzula 5) 

5) Śmierć dziecka Ubezpieczonego (Klauzula 6) 

6) Śmierć dziecka Ubezpieczonego w NNW (Klauzula 7) 

7) Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego (Klauzula 8) 

8) Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w NNW (Klauzula 9) 

9) Śmierć rodzica lub teścia Ubezpieczonego (Klauzula 10) 

10) Renta dla każdego z osieroconych dzieci Ubezpieczonego w następstwie śmierci Ubezpieczonego (Klauzula 11) 

11) Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w NNW (Klauzula 12) 

12) Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW (wariant standardowy szpital, OIOM) (Klauzula 19) 

13) Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby (wariant standardowy - szpital, OIOM) (Klauzula 20) 

14) Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (wariant pełny) (Klauzula 24) 

15) Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego (Klauzula 25) 

16) Poważne zachorowanie współmałżonka Ubezpieczonego (wariant pełny) (Klauzula 26) 

17) Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu (Klauzula 33) 

18) Urodzenie się martwego dziecka Ubezpieczonemu (Klauzula 34)

7. Ubezpieczenie Concordia Auto

1) Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

2) Auto Casco,

3) Auto Assistance,

4) Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów,

5) Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe na terytorium państw będących członkami Systemu Zielonej Karty,

6) Ochrona Prawna. 

8. Ubezpieczenie Życie Plus 100 000

1) Śmierć ubezpieczonego

2) Śmierć ubezpieczonego w następstwie NW w ruchu komunikacyjnym

3) Śmierć ubezpieczonego w następstwie NW na terenie zakładu pracy

9. Ubezpieczenie Concordia Mój Dom

1) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

a) w wariancie Standard

b) w warciancie All Risk

2) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku

3) ubezpieczenia mienia od stłuczenia lub pęknięcia szyb lub innych elementów szklanych

4) ubezpieczenia mienia od uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia w następstwie wandalizmu lub graffiti jednorazowo, ratalnie

5) ubezpieczenia mienia od rabunku rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

6) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku stałych elementów, materiałów budowlanych i instalacyjnych składowanych, 

wbudowanych lub zamontowanych w ubezpieczonym domu w stadium budowy

7) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

8) ubezpieczenie Ochrony Prawnej

9) ubezpieczenie Assistance w Domu
13) 

Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Mastercard PayPass Gold.

  wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka 

przez Ubezpieczyciela

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka

14) 
Obowiązuje przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona Ubezpieczeniowa rozpoczyna się zgodnie z zadami określonymi w Szczególnych warunkach ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunku bankowego w ramach 

jednorazowo
wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka 

przez Ubezpieczyciela

jednorazowo, rocznie, kwartalnie, 

miesięcznie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka 

przez Ubezpieczyciela

jednorazowo, ratalnie
 wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka 

przez Ubezpieczyciela

jednorazowo, rocznie, kwartalnie, 

miesięcznie

Uwaga: Warunki ubezpieczenia, w tym wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, określone są w "Szczególnych warunkach ubezpieczenia ASSISATNCE DLA POSIADACZY RACHUNKU BANKOWEGO W RAMACH PROMOCJI 

„WYGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUS”
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Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

PBS Konto Firma 

(oferowane osobom 

fizycznym prowadzącym 

działalność gospodarczą, 

działalność zarobkową na 

własny rachunek, w tym 

również osobom 

prowadzącym 

gospodarstwa rolne, oraz 

wspólnikom spółek 

cywilnych)

PBS Konto Biznes PBS Non profit

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

pomocniczego):1) otwarcie rachunku: - bez opłat bez opłat bez opłat

a) Klienci instytucjonalni, w tym rolnicy

2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego: 30zł. 30,00 zł 10,00 zł

a) Klienci instytucjonalni, w tym rolnicy

- rachunek bieżący

- rachunek pomocniczy i każdy następny 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek
1)

: 
1) dokonywane w placówce PBS Świdwin:

a) Klienci instytucjonalni 0,00 zł 0,5%, min. 10,00 zł bez prowizji

b) Klienci instytucjonalni - rolnicy

2) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych PBS 0,00 zł 0,2%, min. 5,00 zł 0,2%, min. 5,00 zł

3) wpłata bilonu 0,00 zł 3% kwoty wpłacanej 0,00 zł

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce PBS Świdwin
1)

:
1) przez osoby reprezentujące klienta 0,00 zł 0,5%, min. 10,00 zł bez prowizji

a) Klienci instytucjonalni

b) Klienci instytucjonalni - rolnicy

2) przez osoby inne niż wskazane w ust. 1, na podstawie czeku gotówkowego 0,5%, min. 10,00 zł 0,5%, min. 10,00 zł bez prowizji

a) Klienci instytucjonalni

b) Klienci instytucjonalni - rolnicy

4. Realizacja przelewów 
1),3)

:
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

a) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w PBS Świdwin 
1a) 5,00 zł 5,00 zł bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach 8,00 zł 8,00 zł 10,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki PBS Świdwin - realizowanych w systemie Express 

Elixir
30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki PBS Świdwin - realizowanych w systemie 

SORBNET
50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w PBS Świdwin bez opłat bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach 1,20 zł 1,20 zł 0,50 zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 

za każdy

przelew

naliczana od 

wypłacanej kwoty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

miesięcznie, za każdy 

rachunek

naliczana od 

wpłacanej kwoty
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- na rachunki ZUS i Urzędów Skarbowych 1,20 zł 1,20 zł 0,50 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki PBS Świdwin - realizowanych w systemie Express 

Elixir
15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki PBS Świdwin - realizowanych w systemie 

SORBNET
50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

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

) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

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 PBS Świdwin 5,00 zł 5,00 zł bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 8,00 zł 8,00 zł 10,00 zł

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

a) na rachunki prowadzone w PBS Świdwin bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,20 zł 1,20 zł 0,50 zł

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

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

4) odwołanie zlecenia stałego:

a) złożone w formie papierowej 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

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

6. Polecenie zapłaty:

Złożonych w formie papierowej:

1) opłaty pobierane z rachunku wierzyciela:

a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty jednorazowo - - -

b) realizacja polecenia zapłaty każdorazowo - - -

2) opłaty pobierane z rachunku dłużnika:

a) złożenie zgody na korzystanie a polecenia zapłaty 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

b) realizacja polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł
c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na 

korzystanie z polecenia zapłaty
4) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

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

9. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdy czek 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

10. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce PBS Świdwin prowadzącej rachunek (częściej 

niż raz w miesiącu)
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego (częściej niż raz 

w miesiącu)
30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

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

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

za każdy

przelew

za każdy

przelew

za każdą

dyspozycję

za każdą

dyspozycję

za każdy

przelew

za każdą dyspozycję

za każdą

dyspozycję

każdorazowo

za każde zestawienie

Strona 20



Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

Taryfa Prowizji i Opłat

2) z lat poprzednich
30,00 zł + po 30 zł za 

każdy poprzedni rok

30,00 zł + po 30 zł za 

każdy poprzedni rok

30,00 zł + po 30 zł za 

każdy poprzedni rok

13. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda oraz wysokości obrotów
za każde 

zaświadczenie
75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł

14. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 30,00 zł 31,00 zł 33,00 zł

b) z lat poprzednich
30,00 zł + po 30 zł za 

każdy poprzedni rok

30,00 zł + po 30 zł za 

każdy poprzedni rok

30,00 zł + po 30 zł za 

każdy poprzedni rok

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

15.
Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności (kredytu, pożyczki) lub realizacji tytułu 

wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu na rzecz:

1) PBS Świdiwn bez opłat bez opłat bez opłat

2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

3) innych tytułów 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

4) sporządzenie historii rachunku zablokowanego 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

16. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję

0,5% kwoty zajętej; nie 

mniej niż 5,00 zł, nie 

więcej niż 500,00 zł

0,5% kwoty zajętej; nie 

mniej niż 5,00 zł, nie 

więcej niż 500,00 zł

0,5% kwoty zajętej; nie 

mniej niż 5,00 zł, nie 

więcej niż 500,00 zł

17.
Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, 

zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku):

1) w przypadku podjęcia gotówki bez opłat bez opłat bez opłat

2) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,30% 0,30% 0,30%

18. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda za każdy monit 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

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

20.
Działania PBS Świdwin podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z 

powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

21. Zmiana pakietu (w przypadku wyboru pakietu z niższą opłatą za prowadzenie rachunku) za każdą zmianę 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

22. Usługa płatności masowych:

1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych 
jednorazowo za każdą 

wpłatę
50,00 zł 50,00 zł nie dotyczy

2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny
pobierana zbiorczo raz 

dziennie

indywidualnie 

ustalanana z klientem

indywidualnie 

ustalanana z klientem
nie dotyczy

3) opłata za wydanie certyfikatu szyfrującego (ważnego 2 lata) za każdy certfikat 200,00 zł 200,00 zł nie dotyczy

4) opłata za odnowienie certyfikatu szyfrującego na kolejne 2 lata za każdy certfikat 75,00 zł 75,00 zł nie dotyczy

23. Czynności związane z wykupem weksli 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

za każdy

dokument

naliczana od kwoty do 

wypłaty

za każde zestawienie

za każdą 

dyspozycję
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:

1) otwarcie rachunku

2) prowadzenie rachunku

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

zaświadczenie

3. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:

1) z bieżącego roku kalendarzowego

2) z lat poprzednich

4. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego

b) z lat poprzednich

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji

b) klient nie określi daty dokonania operacji

5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: miesięcznie

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

1a)
Opłaty nie pobiera się za realizację przelewu na rachunek własny, którego Posiadaczem, 

Współposiadaczem jest zleceniodawca przelewu  oraz za realizację przelewu w związku z zasileniem 

rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w PBS Świdwin

4)
Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez PBS Świdwin

4a)
Opłaty za realizacje dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokość opłat jest analogiczna jak dla rachunku 

1) 
O ile umowa nie stanowi inaczej.

2) 
Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce PBS Świdwin

3)
Opłaty nie pobiera się za realizację przelewu w związku z zawartą za pośrednictwem PBS Świdwin umową ubezpieczenia

Rachunek VAT - wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT
 4a)

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

bez opłat

bez opłat

30,00 zł

za każde zestawienie 30,00 zł

30,00 zł + po 30,00 zł za każdy poprzedni rok

-

30,00 zł

Rachunki lokacyjne - produkt dostępny po wdrożeniu do oferty Banku

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każdy dokument

30,00 zł

30,00 zł + po 30,00 zł za każdy poprzedni rok

20,00 zł

50,00 zł
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania

 opłaty
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku: 

1) lokaty terminowej - bez opłat

2. Prowadzenie rachunku:

1) lokaty terminowej - bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat

5. Realizacja przelewów:

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

a) na rachunki prowadzone w PBS Świdwin bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 7,00 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET
5) 50,00 zł

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET
5)

) 50,00 zł

6. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda 
za każde 

zaświadczenie
50,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem:

1) lokaty terminowej 15,00 zł

8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu
za każdą 

dyspozycję

0,5% kwoty zajętej; nie mniej niż 5,00 

zł, nie więcej niż 500,00 zł

9.
Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelnosci (kredytu, pożyczki) lub realizacji tytułu wykonawczego oraz dokumentu 

mającego moc takiego dokumentu na rachunku lokaty terminowej na rzecz:

1) PBS Świdiwn bez opłat

2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1 50,00 zł

3) innych tytułów 50,00 zł

4) sporządzenie historii rachunku zablokowanego 30,00 zł

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

1) terminowej lokaty oszczędnościowej

a) z bieżącego roku kalendarzowego 30,00 zł

b) z każdego poprzedniego roku 30,00 zł

5)
Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce PBS Świdiwn

za każde 

zestawienie

za każdą 

dyspozycję

Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych 

za każdy 

przelew

za każdą

 dyspozycję
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Rozdział 3. Elektroniczne kanały dostępu

PBS Moja Firma PBS Własny Biznes PBS Non profit

1. Usługa bankowości elektronicznej:

1) kanału WWW 2,00 zł 2,00 zł bez opłat

2) Serwisu SMS:

a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego 

wchodzą:
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

- powiadomienie o zmianie salda na rachunku 

- powiadomienie o realizacji i odmowie realizacji przelewu

b) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego 

wchodzą:
12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł

- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału WWW

2. Opłata za przekazywanie haseł autoryzacji SMS miesięcznie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

3. Opłata za użytkowanie tokena SGB miesięcznie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

4. Kantor SGB - udostępnienie i obsługa miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat

Wyszczególnienie czynności
Tryb pobierania 

opłaty

miesięcznie
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Rozdział 4. Instrumenty płatnicze

Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)

MasterCard Business 
7)

Visa Business 
7a)

1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie:

1) PBS Konto Firma:

a) pierwszej bez opłat 20,00 zł

b) kolejnej bez opłat 20,00 zł

2) PBS Konto Biznes:

a) pierwszej bez opłat 20,00 zł

b) kolejnej bez opłat 20,00 zł

3) PBS Non profit:

a) pierwszej bez opłat 20,00 zł

b) kolejnej bez opłat 20,00 zł

Uwaga: w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjowania opłaty

2. Wydanie:

1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 20,00 zł 20,00 zł

2) nowej karty w miejsce utraconej 40,00 zł 40,00 zł

3. Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie:

1) PBS Konto Firma: bez opłat 20,00 zł

2) PBS Konto Biznes: bez opłat 20,00 zł

3) PBS  Non profit: bez opłat 20,00 zł

Uwaga: w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjowania opłaty

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat

5. Użytkowanie karty:

1) PBS Konto Firma:

2) PBS Konto Biznes:

3) PBS Non profit:

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

Opłata za wypłatę gotówki

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
8) 5,00 zł 5,00 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
8) 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 
11)

) 4% min. 10,00 zł 4% min. 10,00 zł

8. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty ebetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) - obiwiązuje od 15 

grudnia 2019 r. naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł

9. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
1,50 zł 1,50 zł

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

11. Zmiana PIN w bankomatach:

1) banków SGB 5,00 zł 5,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1
9) 10,00 zł 10,00 zł

12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) banków SGB 1,00 zł 1,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1
9) 3,00 zł 3,00 zł

13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł

14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł

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

16. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat

17. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
naliczana od kwoty transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
bez opłat 3%

18. Nieuzasadniona reklamacja bez opłat bez opłat

19. Opłata za wznowienie karty 10,00 zł 10,00 zł

za każde sprawdzenie

7.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

za każdą zmianę

0,00 zł przy rozliczeniu 5 operacji bezgotówkowych w poprezdnim 

miesiącu kalendarzowym lub przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych 

w poprzednim miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 500 zł, w 

przeciwnym wypadku 10,00 zł 10a)

miesięcznie

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

naliczana od wypłacanej kwoty

za każdą kartę

za każdą kartę

za każdą kartę

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
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Karty przedpłacone

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

MasterCard

1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł

2. Zmiana PIN w bankomatach:

1) sieci SGB 5,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł

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

Opłata za wypłatę gotówki

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
8) 5,00 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zl

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
8) 3% min. 10 zł

5) w bankomatach za granicą (poza teryterium państw członkowskich EOG 
11)

) 3% min. 4,50 zł

5.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty ebetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) - obiwiązuje od 15 

grudnia 2019 r.
naliczana od wypłacanej kwoty 1,30 zl

6. Wydanie duplikatu karty za każdą kartę 10,00 zł

Karty charge

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

MasterCard Business

Karty świadczeniowe

karta bez funkcji zbliżeniowej:

Mastercard

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

za każdą zmianę

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

Tryb pobierania opłaty

4.

naliczana od wypłacanej kwoty

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
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Karty kredytowe

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Mastercard Business 
10)

1. Wydanie  karty:

1) głównej bez opłat

2) dodatkowej bez opłat

2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty):

1) głównej 75,00 zł

2) dodatkowej bez opłat

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 75,00 zł

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 35,00 zł

5. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat

6. Zastrzeżenie karty - bez opłat

Opłata za wypłatę gotówki - obowiązuje do 14 grudnia 2019 r.:

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 4%, min. 10,00 zł

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
8)

4%, min. 10,00 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4%, min. 10,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
8) 4%, min. 10,00 zł

5) w bankomatach za granicą 4%, min. 10,00 zł

Opłata za wypłatę gotówki - obowiązuje od 15 grudnia 2019 r.:

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 4%, min. 10,00 zł

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
8)

4%, min. 10,00 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4%, min. 10,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
8) 4%, min. 10,00 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 
11)

) 4%, min. 10,00 zł

8.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty ebetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) - obiwiązuje od 15 

grudnia 2019 r.
naliczana od wypłacanej kwoty 4% min. 10,00 zł

9. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł

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

11. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat

12. Minimalna kwota do zapłaty
naliczana zgodnie z regulaminem 

funkcjonowania kart kredytowych i umową
5%, min. 50,00 zł

13. Opłata za wysłanie upomnienia listowego lub wezwania do zapłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy upomnienia/ wezwanie

w przypadku osób fizycznych 

prowadzących działalność 

gospodarczą w tym rolników i 

wspólników spółek cywilnych opłata 

równa kosztowi listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta 

Polska S.A., w przypadku 

pozostałych podmiotów – opłata 

wynosi 20 zł

14. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN 
naliczana od kwoty transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
-

15. Opłata za obsługę nieterminowej spłaty 0,00 zł

7)
Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Mastercard Business PayPass.

7a)
Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwą Visa Business Electron payWave oraz dla kart Visa Business wznowionych w miejsce ww. kart.

8)
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

9)
Usługa dostępna od 1 listopada 2012 roku.

10)
Opłaty obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Mastercard Business bez funkcji zbliżeniowej oraz kart zbliżeniowych MasterCard Business wznowionych w miejsce ww. kart.

10a) 
Jeżeli nie rozliczono operacji bezgotówkowych na wymaganą ilość i/lub kwotę, należna opłata pobierana jest w dwóch częściach składowych zgodnie z zasadami określonymi we Wstępie do Taryfy.

Tryb pobierania opłaty

7.

za każdą wypłatę, naliczana od 

wypłacanej kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

za każdą kartę

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

11)
 Państwo członkowskie - panśtwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

rocznie, z góry za każdy rok ważności 

karty (pierwszej i wznowionych)

za każdą wypłatę, naliczana od 

wypłacanej kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
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1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł

3. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych10) 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

Blik

Płatności mobilne BLIK

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
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 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowizja przygotowawcza:

1) kredyt w rachunku bieżącym: 
naliczana od kwoty udzielonego/odnowionego kredytu; za każdy 

rozpoczęty rok trwania umowy
2,0% - 5% min. 500 zł

2) kredyt/pożyczka na działalność gospodarczą, w tym udzielane we współpracy z instytucjami zewnętrznymi:

a) do 12 miesięcy 2,0% - 5% min. 500 zł

b) do 24 miesięcy 2,5% - 6% min. 500 zł

c) powyżej 24 miesięcy 3,0% - 6% min. 500 zł

3) kredyty preferencyjne z pomocą finansową ARiMR
zgodnie z obowiązującą umową o współpracy w 

zakresie kredytów preferencyjnych z pomocą 

finansową  ARiMR

4) Kredyty Unijne

a) rolnicy i rybacy 1,10%

b) przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i pozostałe podmioty 1,30%

5) kredyty na remont dla wspólnot mieszkaniowych 2,0% min. 300 zł

6) pożyczki hipoteczne 2,5% min. 500 zł

7) limit kredytowy na cele obrotowe
naliczana od kwoty udzielonego lub odnowionego limitu, pobierana jednorazowo w dniu zawarcia 

lub odnowienia umowy limitu
0,5% - 2%

2. Prowizja z tytułu gotowości 
naliczana od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji, a kredytem wykorzystanym, 

za każdy dzień niewykorzystania kredytu i pobierana z rachunku bieżącego Kredytobiorcy w 

terminach spłaty odsetek bez oddzielnej dyspozycji Kredytobiorcy

0% - 5%

3. Za zmiany warunków umowy kredytu/pożyczki:

a) prolongata spłaty kredytu/pożyczki                                                                                                                                                                                                     naliczana od kwoty prolongowanej 0,1%, min. 500 zł

b) rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu 0,1%, min. 500 zł

c) aneks dotyczący zwiększenia kwoty hipoteki w związku z objęciem zabezpieczeniem tą hipoteką nowej wierzytelności naszego Banku za każdy aneks 0 zł

d) zwiększenie kwoty kredytu/pożyczki naliczana od kwoty zwiększenia jak od nowo udzielanego/udzielanej

e) pozostałe zmiany warunków umowy kredytu/pożyczki nie wymienione w punktach a) - d) płatna jednorazowo 500 zł

4.
Za wydanie, na wniosek klienta, zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz 

zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik:
za każdy egzemplarz zaświadczenia 75 zł

5. Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek: za każdą opinię 100 zł

6. Za wydanie promesy kredytowej:

a) dla rolników i rybaków 1%, min. 300 zł

b) dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorzadu terytorialnego i pozostałych podmiotów 1%, min. 500 zł

7. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 100 zł

8. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia: za każdy duplikat 100 zł

9. Za wysłanie upomnienia:  za każdy egzemplarz upomnienia 50 zł

10. Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek, raty (rat) kredytu lub inne pismo dot wywiązywania się z warunków umowy za każde wezwanie 50 zł

11. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości: za każdy wniosek 500 zł

12. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta za każdą czynność od 100 zł

13.
Sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy, w tym dostarczeniu dokumentów niezbędnych do prawidłowego 

monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej, czy przedmiotu kredytowania oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem 
za każdy dokument 120 zł

14.
Przeprowadzenie przez oddział inspekcji w związku z brakiem realizacji postepowań umowy dotyczacych przedkładania dokumentów niezbednych do 

prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej czy przedmiotu kredytowania oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem 
za każdy dokument 150 zł

naliczana od kwoty kredytu/pożyczki, za każdą promesę

Rozdział 5. Kredyty i pożyczki 

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed 

postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

1. Prowizja za wystawienie Od kwoty udzielonych gwarancji lub kwoty czynnych gwarancji (rocznie) 3,00%

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

regwarancji
1,50%

3. Realizacja gwarancji (za wypłatę gwarancji)  naliczana od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji 0,50%

Rozdział 6. Gwarancje, poręczenia 
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Rozdział 7. Ubezpieczenia

Tryb pobierania opłaty

1.

1)

2)

3)

miesięcznie 1,45 zł
2,55 zł

4)

1,05 zł

2,95 zł

5)

2,05 zł

4,75 zł

Uwaga:  Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"

Ubezpieczenie na życie - ŻYCIE KOMFORT - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.: Tryb pobierania opłaty

a) śmierć Ubezpieczonego

b) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy

c) poważne zachorowanie Ubezpieczonego

dodatkowo :

a) śmierć dziecka Ubezpieczonego  w następstwie nieszczęśliwego wypadku

b) śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

c) utrata pracy

d) śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie

e) śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy rolniczej

3. Ubezpieczenie CONCORDIA FIRMA - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.:

a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu

c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

dostępne w wariantach: BASIC, STANDARD, PREMIUM

4. Ubezpieczenie AGRO EKSPERT - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.:

a) AGRO-CASCO

b) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

c) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

d) OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

e) OC z tytułu wykonywania Usług międzysąsiedzkich

d) ochrona prawna

dostępne w wariantach: BASIC, STANDARD, PREMIUM, OCK

5. Ubezpieczenie CONCORDIA AGRO - produkt w ofercie od 1.11.2015 r.:

a) obowiązkowe OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

b) obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

c) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

d) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,

e) ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

f) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

g) ubezpieczenie Agro Dom

6. Ubezpieczenie: Roboty budowlano - montażowe

Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik:

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:

-

karta charge MasterCard Business Gold

Ubezpieczenie kart dla klienta - nieuprawnione transakcje powstałe w wyniku kradzieży, utraty lub sfałszowania karty płatniczej do kwoty 

150 EUR, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu do kwoty 5.000 zł, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty 

płatniczej do kwoty 1.000 zł
bez opłat

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej - do kwoty 30.000 zł

Uwaga:  Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia: Ubezpieczenie kart dla klienta, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej 

a) Wariant Classic 

b) Wariant Gold

b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)

Pakiet Bezpieczny Podróżnik:

a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł)

b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł)

jednorazowo, ratalnie

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka

1 rata - wartość składki wg taryfy standardowej 

2 raty – zwyżka składki (+5%)  

4 raty – zwyżka składki (+10%)

karty debetowe, karta charge MasterCard Business

a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł)

Pakiet Bezpieczna Karta - nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie 

towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej:

2. STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo, rocznie, 

kwartalnie, miesięcznie
wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka      

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka 

1 rata – zniżka składki (– 5%)

2 raty – wartość składki wg taryfy standardowej

4 raty – zwyżka składki (+5%)

jednorazowo, ratalnie

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka

1 rata - wartość składki wg taryfy standardowej 

2 raty – zwyżka składki (+5%)  

4 raty – zwyżka składki (+10%)

jednorazowo, ratalnie
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1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych jednorazowo, ratalnie

2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczyciela

 7. Ubezpieczenie Concordia Auto

1) Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

2) Auto Casco,

3) Auto Assistance,

4) Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów,

5) Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe na terytorium państw będących członkami Systemu Zielonej Karty,

6) Ochrona Prawna. 

 8. Ubezpieczenia upraw rolnych

1) Uprawy tradycyjne     

• w zbożach, rzepaku, rzepiku i kukurydzy przeznaczonej na ziarno: ziarna lub nasiona;

• w kukurydzy przeznaczonej na paszę: kolby i nadziemne części rośliny,

• w burakach cukrowych: korzeń buraka,

• w ziemniakach: bulwy,

• w roślinach strączkowych: nasiona.

2) Uprawy specjalne  

• w warzywach gruntowych: części warzyw Gruntowych przeznaczone do konsumpcji,

• w owocach ziarnkowych: owoce.

3) Pozostałe uprawy

• w burakach pastewnych: korzeń,

• w roślinach oleistych innych niż rzepak i rzepik: ziarna lub nasiona,

• w facelii: nasiona,

    • w roślinach prosa: ziarno.

9. Ubezpieczenie Concordia Produkcja zwierzęca

1) Ubezpieczenie w wariancie Podstawowym obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe: 

a) awaria urządzeń wentylacyjnych, przepięcia w instalacji elektrycznej, przerwy w dopływie prądu, przegrzanie, zatrucie stada, panika

 stada; 

b) wystąpienie chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu. 

2) Ubezpieczenie w wariancie Pełnym obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe: 

a) awaria urządzeń wentylacyjnych, przepięcia w instalacji elektrycznej, przerwy w dopływie prądu, przegrzanie, zatrucie stada, panika

stada; 

b) wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu; 

c) wystąpienie chorób zakaźnych zwierząt. 

10. Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

1) ubezpieczenie zwierząt od ryzyka wystąpienia huraganu, powódzi, deszczu nawalnego, gradu, piorunu, obsunięcie się ziemi, lawiny

2) ubezpieczenie zwierząt od ryzyka uboju z konieczności, który jest następstwem w/w zdarzenia

jednorazowo, ratalnie
 wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez 

Ubezpieczyciela

jednorazowo

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

 wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez 

Ubezpieczyciela

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

jednorazowo, rocznie, 

kwartalnie, miesięcznie

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez 

Ubezpieczyciela

jednorazowo, rocznie, 

kwartalnie, miesięcznie

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez  

Ubezpieczyciela
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Wpłaty gotówkowe:

1) na rachunki prowadzone w PBS Świdwin (z wyłączeniem rachunków prowadzonych w ramach pakietów)
1) 0,5%, min. 7,00 zł

2) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż wskazane w pkt 1 0,8%, min. 9,00 zł

3) wpłaty na działalność pożytku publicznego
1) bez prowizji

4) wpłaty w związku z zawartą za pośrednictwem PBS Świdwin umową ubezpieczenia bez prowizji

5) na rachunki ZUS 9,00 zł

6) wpłaty z tytułu należności za: usługi świadczone przez Orange (TP S.A.), energię elektryczną, gaz,wodę 6,00 zł

2. Wpłaty dokonane z wykorzysteniem terminala POS - prowizja pobierana od wpłacającego

1) na rachunki prowadzone w PBS Świdwin (bez względu na posiadany pakiet) 0,5%, min. 5,00 zł

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

3) wpłaty na działalność pożytku publicznego
1) bez prowizji

4) wpłaty w związku z zawartą za pośrednictwem PBS Świdwin umową ubezpieczenia bez prowizji

5) na rachunki ZUS 9,00 zł od dowodu niezależnie od kwoty

6) wpłaty z tytułu należności za: usługi świadczone przez Orange (TP S.A.), energię elektryczną, gaz,wodę 6,00 zł

3. Wypłat gotówkowe:

z konta "zlecenia do wypłaty" 1,0%, min. 10,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

1. Przyjęcie depozytu do przechowania: klucze, papiery wartościowe (w tym bony oszczędnościowe, akcje i obligacje)
2) po wykonaniu operacji 50 zł za każdy depozyt

2. Przechowywanie depozytu (za każdy depozyt)
2)

:

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

a) książeczek oszczędnościowych miesięcznie 3,00 zł

b) papierów wartościowych (np.. Akcji, obligacji, bonów skarbowych, czeków, itp.) miesięcznie 3,00 zł

c) kaset, pakietów, kluczy, itp. 

- do 1 m-ca dziennie 1,00 zł

- do 1 roku miesięcznie 10,00 zł

- powyżej 1 roku rocznie 100,00 zł

3. Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną
2) po wykonaniu operacji

wg ceny zakupu dokonanego przez bank plus 

VAT

1) 
O ile umowa nie stanowi inaczej.

2)
 Pod warunkiem, że Placówka PBS Świdwin udostępnia usługę.

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

naliczana od wpłacanej kwoty

Dział IV. Pozostałe opłaty

Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotókowe 

naliczana od wpłacanej kwoty

naliczana od wpłacanej kwoty
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Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105 

ust. 1 pkt 1, pkt 1a i pkt 1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

1) w jednej placówce PBS Świdwin 50,00 zł

2) w każdej następnej placówce PBS Świdwin 20,00 zł

Uwaga: Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności.

Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Prawo bankowe

2. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową (sądom za poszukiwanie rachunków w sprawach cywilnych o podział 

majątku wspólnego małżonków oraz o spadek; organom skarbowym; osobom fizycznym dysponującym postanowieniem sądu o nabyciu spadku po osobie, na 

której nazwisko poszukuje się rachunku):

za każde przekazanie

1) w jednej placówce PBS Świdwin 40,00 zł

2) w każdej następnej placówce PBS Świdwin 15,00 zł

3. Za wydanie klientom (na ich wniosek) potwierdzenia salda z przeznaczeniem dla audytorów za każde przekazanie 30,00 zł

4. Korzystanie z wrzutni nocnej (usługa oferowana klientom instytucjonalnym)
3) naliczana od wpłacanej kwoty

zgodnie z postanowieniami 

umowy

5. Prowizja za wymianę banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe

Uwaga: w sytuacjach uzasadnionych rachunkiem ekonomicznym dla klientów instytucjonalnych możliwe podwyższenie prowizji

6. Za zastrzeżenie:

1) dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty SGB-Banku S.A. bez opłat

2) dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt 1 bez opłat

7. Korzystanie z depozytu kopertowego w bankomacie
3) 0%-2%

3)
Pod warunkiem, że Placówka PBS Świdwin udostępnia usługę.

za każde przekazanie

za każde zastrzeżenie

od wartości wymiany 1%%, min. 10,00 zł
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków wkładów oszczędnościowych a'vista:

1) otwarcie rachunku: - bez opłat

2) prowadzenie rachunku: miesięcznie bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:

1) dokonywane w placówce PBS Świdwin - bez opłat

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

4. Realizacja przelewów:

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

a) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w PBS Świdwin, bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach, 4,00 zł

- wpłaty z tytułu należności za: usługi świadczone przez Orange (TP S.A.), energię elektryczną, gaz, wodę 3,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w PBS Świdwin bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET
1)

30,00 zł

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET
1)

) 10,00 zł

5. Za likwidację książeczki a'vista i rachunków wkładów terminowych z ksążeczkami za każdą dyspozycję 5,00 zł

Debety dopuszczalne w ROR

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Za przyznanie lub zmianę wysokości debetu dopuszczalnego w ROR jednorazowo 5,00 zł

2. Od przyznanego debetu dopuszczalnego w ROR miesięcznie 2,00 zł

Extra ZUS

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku Extra ZUS:

1) otwarcie rachunku: - 5,00 zł

2) prowadzenie rachunku: 0,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

1) dokonywane w placówce PBS Świdwin: 0,3%, min. 4,00 zł

Dział V. Produkty wycofane z oferty banku

za każdy

przelew

Obsługa rachunków wkładów oszczędnościowych klientów indywidualnych a'vista

naliczana od wpłacanej 

kwoty
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Inne czynności i usługi bankowe

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego  dla klientów indywidualnych 10,00 zł

2. Wydanie książeczki czekowej (czeków) dla klientów indywidualnych za jeden czek 0,50 zł

3. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżania o utracie czeków, blankietów czekowych i książeczek klientów indywidualnych:

a) przyjęcie zgłoszenia o zastrzeżeniu 20,00 zł

b) wykonanie zastrzeżenia wg ponoszonych kosztów

c) wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 10,00 zł

d) umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł

e) przepisanie książeczki w związku z przepisaniem praw (cesja) 20,00 zł

4. Wypłaty gotówkowe:

a) z rachunków bankowych prowadzonych w innych bankach 0,5%, min. 10,00 zł

5. Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat:

a) w zakresie wzajemnej, zastępczej obsługi obrotu czekowego: - z Bankami - stronami Porozumienia z dnia 11 lipca 1990r. 0,5%, min.10,00 zł

b) w zakresie obsługi książeczek oszczędnościowych a'vista 0,5%, min.10,00 zł

c) realizacja czeków potwierdzonych przez inny bank nie zrzeszony w SGB 0,5%, min. 10,00 zł

6. Za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia
koszt opłaty notarialnej + 

100,00 zł

8.
Przyjęcie do opłacenia czeków rozrachunkowych wystawionych z ROR na kwoty przewidziane w Porozumieniu o świadczeniu 

wzajemnych usług w zakresie rachunków oszczędnosciowo - rozliczeniowych (ROR)

Zgodnie z postanowieniami 

Porozumienia z dnia 11 lipca 1990 

roku (z późn. zmianami)

1) 
Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce PBS Świdwin

7.
Za wydanie klientom indywidualnyym - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów 

bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik z tyt. kredytu konsumpcyjnego i mieszkaniowego
30,00 zł
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1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:

1) otwarcie rachunku: jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) prowadzenie rachunku: miesięcznie 1,00 zł
5a) 6,00 zł bez opłat 2,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:

1) dokonywane w placówce PBS Świdwin - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

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

4. Realizacja przelewów 
1),3)

:

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

a) złożonych w formie papierowej:

    - na rachunki prowadzone w PBS Świdwin 
1a) 3,00 zł 3,00 zł 5,00 zł 3,00 zł

- na rachunki prowadzone w innych bankach, 5,00 zł 5,00 zł 7,00 zł 5,00 zł

- wpłaty z tytułu należności za: usługi świadczone przez Orange (TP S.A.), energię elektryczną, gaz, wodę 4,00 zł 4,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki PBS Świdwin - realizowanych w systemie Express Elixir 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki PBS Świdwin - realizowanych w systemie SORBNET 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w PBS Świdwin bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł 0,50 zł 1,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki PBS Świdwin - realizowanych w systemie Express Elixir 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki PBS Świdwin - realizowanych w systemie SORBNET 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł

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

40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł

5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą)
1),3)

:

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w PBS Świdwin 4,00 zł 4,00 zł 6,00 zł 4,00 zł

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 6,00 zł 6,00 zł 8,00 zł 6,00 zł

c) wpłaty z tytułu należności za: usługi świadczoone przez Orange (TP S.A.), energię elekteyczną, gaz, wodę 6,00 zł 6,00 zł 8,00 zł 6,00 zł

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

a) na rachunki prowadzone w PBS Świdwin bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł 0,50 zł 1,00 zł

3) złożenie, modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej 8,00 zł 8,00 zł 10,00 zł 8,00 zł

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

4) odwołanie zlecenia stałego:

a) złożone w formie papierowej 8,00 zł 8,00 zł 10,00 zł 8,00 zł

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

6. Polecenie zapłaty:

1) złożonych w formie papierowej:

a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 5,00 zł 5,00 zł 7,00 zł 5,00 zł

c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
4) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

d) poinformowanie klienta o odmowie wykonania polecenia zapłaty 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościwo - rozliczeniowym
5) za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce PBS Świdwin prowadzącej rachunek (częściej niż raz w miesiącu) każdorazowo 3,00 zł 3,00 zł 5,00 zł 3,00 zł

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego (częściej niż raz w miesiącu) 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta (częściej niż raz w miesiącu) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

9. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:

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

2) z lat poprzednich
30,00 zł + po 30,00 zł za 

każdy poprzedni rok

30,00 zł + po 30,00 zł za 

każdy poprzedni rok

30,00 zł + po 30,00 zł za 

każdy poprzedni rok

30,00 zł + po 30,00 zł za 

każdy poprzedni rok

10. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

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

b) z lat poprzednich
30,00 zł + po 30,00 zł za 

każdy poprzedni rok

30,00 zł + po 30,00 zł za 

każdy poprzedni rok

30,00 zł + po 30,00 zł za 

każdy poprzedni rok

30,00 zł + po 30,00 zł za 

każdy poprzedni rok

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

11. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda oraz wysokości obrotów za każde zaświadczenie 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

12. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 
za każde odwołanie albo 

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

13. Realizacja dyspozycji spadkobierców
od każdego 

spadkobiercy
50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

za każdą dyspozycję

za każdą

dyspozycję

za każde 

zestawienie

za każdy

dokument

za każdy

przelew

za każdy

przelew

za każdą dyspozycję

Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
"Konto za złotówkę" 

5a)

za każdy

przelew

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

SGB KonkretSGB ImpulsROR, ROR Promocja
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14. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

15.
Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie terminu 

spłaty)
za każdy monit 8,50 zł 8,50 zł 8,50 zł 8,50 zł

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

17.
Działania PBS Świdwin podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza 

rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
za każdą dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

18. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności (kredytu, pożyczki) 

1) PBS Świdwin bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

3) sporządzenie historii rachunku zablokowanego 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

19. Za zmianę pakietu za każde zaświadczenie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

1)
Opłaty nie pobiera się za realizację przelewu w związku z zawartą za pośrednictwe PBS Świdwin umową ubezpieczenia.

1a)
Opłaty nie pobiera się za realizację przelewu na rachunek własny, którego Posiadaczem, Współposiadaczem jest zleceniodawca przelewu. 

2)
Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce PBS Świdwin.

3)
O ile umowa nie stanowi inaczej.

5)
Z wyłączeniem pierwszej grupy podatkowej zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn

Elektroniczne kanały dostępu

PBS 24 do "Konta za 

złotówkę"
 5a) ROR, ROR Promocja SGB Impuls SGB Konkret

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:

1) kanału WWW 0,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

2) Serwisu SMS 
7a)

:

a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą: 2,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

- powiadomienie o zmianie salda na rachunku 

- powiadomienie o realizacji i odmowie realizacji przelewu

b) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą: 1,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału WWW

2. Opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3. Opłata za użytkowanie Tokena SGB miesięcznie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

4. Kantor SGB - udostępnienie i obsługa miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5a) 
Bez dodatkowych warunków do spełenienia (np. liczba transakcji w miesiącu, płatności o określonej wartości, wpływ wynagrodzenia czy obowiązek aktywnego korzystania z konta i karty płatniczej). 

7a)
 Zwolnienie z opłaty w okresie pierwszych 3 miesięcy od zmiany środka identyfikacji elektronicznej z tokena na SMS.

miesięcznie

7)
Użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności tokena nie złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia.

za każdą dyspozycję

4)
Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez PBS Świdwin

5a)
Bez dodatkowych warunków do spełenienia (np. liczba transakcji w miesiącu, płatności o określonej wartości, wpływ wynagrodzenia czy obowiązek aktywnego korzystania z konta i karty płatniczej). 

Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca
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Rachunek 

oszczędnościowo 

rozliczeniowy

MasterCard do  "Konta za 

złotówkę" 
5a)

1. Obsługa karty płatniczej miesięcznie 0,00 zł

2. Wydanie karty płatniczej, wznowienie karty płatniczej za każdą kartę 0,00 zł

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 20,00 zł

4. Wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej za każdą kartę 20,00 zł

5. Zastrzeżenie karty - bez opłat

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł

7. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
9)

1,50 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 3,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
9)

3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 
9a)

bez opłat

8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
bez opłat

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

10. Zmiana PIN w bankomatach:

1) banków SGB 3,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1
10) 7,00 zł

11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) banków SGB bez opłat

2) innych, niż wskazane w pkt 1
10) 1,50 zł

12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 2,58 zł

13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 10,00 zł

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

Transakcje bezgotówkowe

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; bez prowizji

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG; bez prowizji

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa 

członkowskiego EOG);
bez prowizji

16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

bez opłat

5a) 
Bez dodatkowych warunków do spełenienia (np. liczba transakcji w miesiącu, płatności o określonej wartości, wpływ wynagrodzenia czy obowiązek aktywnego korzystania z konta i karty płatniczej). 

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej 

kwoty

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

15.

-

Instrumenty płatnicze

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym podstawowego rachunku płatniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

9)
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

9a)
Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

10)
Usługa dostępna od 1 listopada 2012 roku.
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RB "Wiele za niewiele" SGB Moja Firma SGB Własny Biznes SGB Ekspert SGB Agro

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

1) otwarcie rachunku: - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

a) Klienci instytucjonalni, w tym rolnicy

2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego: 30,00 zł 10,00 zł 
1b)

/30zł. 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

a) Klienci instytucjonalni, w tym rolnicy

- rachunek bieżący

- rachunek pomocniczy i każdy następny 20,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek
1)

: 
1) dokonywane w placówce PBS Świdwin:

a) Klienci instytucjonalni 0,5%, min. 10,00 zł 0,5%, min. 10,00 zł 0,5%, min. 10,00 zł 0,5%, min. 10,00 zł 0,5%, min. 10,00 zł 0,5%, min. 10,00 zł

b) Klienci instytucjonalni - rolnicy

2) dokonywane w urządzeniach samoobsługowych PBS 0,2%, min. 5,00 zł 0,2%, min. 5,00 zł 0,2%, min. 5,00 zł 0,2%, min. 5,00 zł 0,2%, min. 5,00 zł 0,2%, min. 5,00 zł

3) wpłata bilonu 3% kwoty wpłacanej 3% kwoty wpłacanej 0,00 zł 3% kwoty wpłacanej 3% kwoty wpłacanej 0,00 zł

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce PBS Świdwin
1)

:
1) przez osoby reprezentujące klienta 0,5%, min. 10,00 zł 0,5%, min. 10,00 zł 0,5%, min. 10,00 zł 0,5%, min. 10,00 zł 0,5%, min. 10,00 zł 0,5%, min. 10,00 zł

a) Klienci instytucjonalni

b) Klienci instytucjonalni - rolnicy

2) przez osoby inne niż wskazane w ust. 1, na podstawie czeku gotówkowego 0,5%, min. 10,00 zł 0,5%, min. 10,00 zł 0,5%, min. 10,00 zł 0,5%, min. 10,00 zł 0,5%, min. 10,00 zł 0,5%, min. 10,00 zł

a) Klienci instytucjonalni

b) Klienci instytucjonalni - rolnicy

4. Realizacja przelewów
1),3)

:
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

a) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w PBS Świdwin 
1a) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

- na rachunki prowadzone w innych bankach 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki PBS Świdwin - realizowanych w systemie Express Elixir 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki PBS Świdwin - realizowanych w systemie SORBNET 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w PBS Świdwin bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach 1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł

- na rachunki ZUS i Urzędów Skarbowych 1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki PBS Świdwin - realizowanych w systemie Express Elixir 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki PBS Świdwin - realizowanych w systemie SORBNET 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

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

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

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 PBS Świdwin 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

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

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

a) na rachunki prowadzone w PBS Świdwin bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł 1,20 zł

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

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

4) odwołanie zlecenia stałego:

a) złożone w formie papierowej 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

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

6. Polecenie zapłaty:

Złożonych w formie papierowej:

1) opłaty pobierane z rachunku wierzyciela:

a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty jednorazowo - - - - - -

b) realizacja polecenia zapłaty każdorazowo - - - - - -

2) opłaty pobierane z rachunku dłużnika:

a) złożenie zgody na korzystanie a polecenia zapłaty 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

b) realizacja polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
4) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

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

9. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdy czek 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

10. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce PBS Świdwin prowadzącej rachunek (częściej niż raz w miesiącu) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego (częściej niż raz w miesiącu) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

naliczana od wpłacanej 

kwoty

za każdy

przelew

każdorazowo

miesięcznie, za każdy 

rachunek

naliczana od wypłacanej 

kwoty

za każdą

dyspozycję

za każdą

dyspozycję

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

Obsługa rachunków rozliczeniowych i lokacyjnych

za każdą

dyspozycję

za każdą dyspozycję

za każdy

przelew

za każdy

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

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

2) z lat poprzednich
30,00 zł + po 30 zł za każdy 

poprzedni rok

30,00 zł + po 30 zł za każdy 

poprzedni rok

30,00 zł + po 30 zł za każdy 

poprzedni rok

30,00 zł + po 30 zł za każdy 

poprzedni rok

30,00 zł + po 30 zł za 

każdy poprzedni rok

30,00 zł + po 30 zł za 

każdy poprzedni rok

13. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda oraz wysokości obrotów za każde zaświadczenie 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł

14. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

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

b) z lat poprzednich
30,00 zł + po 30 zł za każdy 

poprzedni rok

30,00 zł + po 30 zł za każdy 

poprzedni rok

30,00 zł + po 30 zł za każdy 

poprzedni rok

30,00 zł + po 30 zł za każdy 

poprzedni rok

30,00 zł + po 30 zł za 

każdy poprzedni rok

30,00 zł + po 30 zł za 

każdy poprzedni rok

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

15.
Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności (kredytu, pożyczki) lub realizacji tytułu wykonawczego oraz dokumentu 

mającego moc takiego dokumentu na rzecz:

1) PBS Świdiwn bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

3) innych tytułów 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

4) sporządzenie historii rachunku zablokowanego 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

16. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję

0,5% kwoty zajętej; nie mniej 

niż 5,00 zł, nie więcej niż 

500,00 zł

0,5% kwoty zajętej; nie mniej 

niż 5,00 zł, nie więcej niż 

500,00 zł

0,5% kwoty zajętej; nie mniej 

niż 5,00 zł, nie więcej niż 

500,00 zł

0,5% kwoty zajętej; nie mniej 

niż 5,00 zł, nie więcej niż 

500,00 zł

0,5% kwoty zajętej; nie 

mniej niż 5,00 zł, nie więcej 

niż 500,00 zł

0,5% kwoty zajętej; nie 

mniej niż 5,00 zł, nie więcej 

niż 500,00 zł

17.
Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia 

rachunku):

1) w przypadku podjęcia gotówki bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

18. Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda za każdy monit 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

19. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5,00 zł

20.
Działania PBS Świdwin podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza 

rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

21. Zmiana pakietu (w przypadku wyboru pakietu z niższą opłatą za prowadzenie rachunku) za każdą zmianę 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

22. Usługa płatności masowych:

1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych 
jednorazowo za każdą 

wpłatę
50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł nie dotyczy nie dotyczy

2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny
pobierana zbiorczo raz 

dziennie

indywidualnie ustalanana z 

klientem

indywidualnie ustalanana z 

klientem

indywidualnie ustalanana z 

klientem

indywidualnie ustalanana z 

klientem
nie dotyczy nie dotyczy

3) opłata za wydanie certyfikatu szyfrującego (ważnego 2 lata) za każdy certfikat 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł nie dotyczy nie dotyczy

4) opłata za odnowienie certyfikatu szyfrującego na kolejne 2 lata za każdy certfikat 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł nie dotyczy nie dotyczy

23. Czynności związane z wykupem weksli 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

Elektroniczne kanały dostępu

PBS 24 Biznes do RB "Wiele za niewiele" SGB Moja Firma SGB Własny Biznes SGB Ekspert SGB Agro

1. Usługa bankowości elektronicznej:

1) kanału WWW 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

2) Serwisu SMS:

a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą: 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

- powiadomienie o zmianie salda na rachunku 

- powiadomienie o realizacji i odmowie realizacji przelewu

b) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą: 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł

- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału WWW

2. Opłata za przekazywanie haseł autoryzacji SMS miesięcznie 0,00 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

3. Opłata za użytkowanie tokena SGB miesięcznie bez opłat 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

4. Kantor SGB - udostępnienie i obsługa miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

1a) 
Opłaty nie pobiera się za realizację przelewu na rachunek własny, którego Posiadaczem, Współposiadaczem jest zleceniodawca przelewu. 

1b)
Opłata dotycząca promocji obowiązującej od 1 sierpnia 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku, naliczana przez dwa lata od dnia podpisania umowy z Bankiem

Stawka obowiązujaca

za każde zestawienie

za każdy

dokument

za każdą 

dyspozycję

naliczana od kwoty do 

wypłaty

3)
Opłaty nie pobiera się za realizację przelewu w związku z zawartą za pośrednictwem PBS Świdwin umową ubezpieczenia

4)
Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez PBS Świdwin

Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty

miesięcznie

1) 
O ile umowa nie stanowi inaczej.

2) 
Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce PBS Świdwin
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Rozdział 4. Instrumenty płatnicze

Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)

MasterCard Business 
7)

Visa Business 
7a) MasterCard Business 

"Wiele za niewiele"

1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie:

1) RB:

a) pierwszej bez opłat 20,00 zł bez opłat

b) kolejnej bez opłat 20,00 zł bez opłat

2) SGB Moja Firma:

a) pierwszej bez opłat 20,00 zł bez opłat

b) kolejnej bez opłat 20,00 zł bez opłat

3) SGB Własny Biznes:

a) pierwszej bez opłat 20,00 zł bez opłat

b) kolejnej bez opłat 20,00 zł bez opłat

4) SGB Ekspert:

a) pierwszej bez opłat 20,00 zł bez opłat

b) kolejnej bez opłat 20,00 zł bez opłat

5) SGB Agro:

a) pierwszej bez opłat 20,00 zł bez opłat

b) kolejnej bez opłat 20,00 zł bez opłat

6) "Wiele za niewiele "

a) pierwszej - - bez opłat

b) kolejnej - - bez opłat

Uwaga: w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjowania opłaty

2. Wydanie:

1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

2) nowej karty w miejsce utraconej 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł

3. Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie:

1) RB: bez opłat 20,00 zł -

2) SGB Moja Firma bez opłat 20,00 zł -

3) SGB Własny Biznes bez opłat 20,00 zł -

4) SGB Ekspert bez opłat 20,00 zł -

5) SGB Agro bez opłat 20,00 zł -

6) "Wiele za niewiele" - - bez opłat

Uwaga: w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjowania opłaty

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat

5. Użytkowanie karty:

1) RB nie dotyczy

2) SGB Moja Firma nie dotyczy

3) SGB Własny Biznes nie dotyczy

4) SGB Ekspert nie dotyczy

5) SGB Agro nie dotyczy

6) "Wiele za niewiele"

a) użytkowanie pierwszej karty bez opłat

b) użytkowanie kolejnej karty 3,00 zł

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

Opłata za wypłatę gotówki

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
8) 5,00 zł 5,00 zł 4,50 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
8) 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG 
11)

) 4% min. 10,00 zł 4% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł

8. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty ebetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG) - obiwiązuje od 15 grudnia 2019 r.

naliczana od wypłacanej 

kwoty
3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł

9. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

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

11. Zmiana PIN w bankomatach:

1) banków SGB 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1
9) 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) banków SGB 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1
9) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

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

16. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat bez opłat

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

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

bez opłat 3% bez opłat

18. Nieuzasadniona reklamacja bez opłat bez opłat bez opłat

0,00 zł przy rozliczeniu 5 operacji bezgotówkowych w 

poprezdnim miesiącu kalendarzowym lub przy rozliczeniu 

operacji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym na łączną kwotę min. 500 zł, w przeciwnym 

wypadku 10,00 zł 10a)

nie dotyczy

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każde sprawdzenie

za każdą kartę

za każdą kartę

za każdą kartę

miesięcznie

7.

naliczana od wypłacanej 

kwoty

za każdą zmianę

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
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