Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej - przyjętej
Uchwałą 9/VIII/2018 w dniu 20.08.2018 r.
ROR- "Podstawowy Rachunek Płatniczy"
Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP)
Stawka obowiązująca
Tryb pobierania opłaty

Podstawowy Rachunek Płatniczy*

1) otwarcie rachunku:

jednorazowo

bez opłat

2) prowadzenie rachunku:

miesięcznie

bez opłat

-

bez opłat

-

bez opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Otwarcie i prowadzenie rachunku:

2.

Wpłaty gotówkowe na rachunek:
1) dokonywane w placówce PBS Świdwin

3.

Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce PBS Świdwin

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,

bez opłat
pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna 4,00 zł 1a)

- na rachunki prowadzone w innych bankach,
- wpłaty z tytułu należności za: usługi świadczone przez Orange (TP S.A.), energię elektryczną, gaz, wodę
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki PBS Świdwin - realizowanych w systemie Express Elixir
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki PBS Świdwin - realizowanych w systemie SORBNET

za każdy
przelew

10,00 zł
30,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
- na rachunki prowadzone w PBS Świdwin

bez opłat
pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna 1,00 zł 1a)

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

5,00 zł

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

25,00 zł

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

10,00 zł

Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą

5.

1),3)
:
1) przyszłą)
realizacja przelewu
złożonego w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w PBS Świdwin
za każdy
przelew

b) na rachunki prowadzone w innych bankach

bez opłat
pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna 4,00 zł 1a)

c) wpłaty z tytułu należności za: usługi świadczoone przez Orange (TP S.A.), energię elekteyczną, gaz, wodę
2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
za każdy
przelew

a) na rachunki prowadzone w PBS Świdwin
b) na rachunki prowadzone w innych bankach

bez opłat
pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna 1,00 zł 1a)

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

a) złożona w formie papierowej
b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

bez opłat
bez opłat

4) odwołanie zlecenia stałego:
za każdą dyspozycję

a) złożone w formie papierowej
b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

bez opłat
bez opłat

Polecenie zapłaty:

6.

1) złożonych w formie papierowej:
a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika
c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z
polecenia zapłaty4)

za każdą
dyspozycję

bez opłat

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościwo rozliczeniowym5)
Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

8.

bez opłat
bez opłat

d) poinformowanie klienta o odmowie wykonania polecenia zapłaty
7.

bez opłat

za każdą dyspozycję

bez opłat

1) w formie papierowej:
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce PBS Świdwin prowadzącej rachunek (częściej niż raz w
miesiącu)
b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego (częściej niż raz w
miesiącu)
2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta (częściej niż raz w
miesiącu)

każdorazowo

2,00 zł
bez opłat
bez opłat

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:

9.

za każde
zestawienie

1) z bieżącego roku kalendarzowego
10.

bez opłat
bez opłat

2) z lat poprzednich
Sporządzenie kopii:

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego

za każdy
dokument

b) z lat poprzednich

bez opłat
bez opłat

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji

bez opłat

b) klient nie określi daty dokonania operacji

bez opłat

11.

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda oraz wysokości obrotów

12.

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

13.

Realizacja dyspozycji spadkobierców
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za każde zaświadczenie

bez opłat

za każde odwołanie albo zmianę

bez opłat

od każdego spadkobiercy

bez opłat

14.

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie

15.

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

16.

Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku

17.

Działania PBS Świdwin podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu
podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

18.

Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności (kredytu, pożyczki)

1) PBS Świdwin

za każdą dyspozycję

bez opłat

za każdy monit

bez opłat

miesięcznie

bez opłat

za każdą dyspozycję

bez opłat

bez opłat

za każdą dyspozycję

2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1

bez opłat

3) sporządzenie historii rachunku zablokowanego

bez opłat

* Podstawowy Rachunek Płatniczy obowiązuje od 08.08.2018 r.
1)

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

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
krajowych) i ust.7 (dotyczy zleceń krajowych)
2)

Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce PBS Świdwin.

3)

O ile umowa nie stanowi inaczej.

4)

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

5)

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

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).

Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej
Wyszczególnienie czynności
1.

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca
Podstawowy Rachunek Płatniczy*

Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:
1) kanału WWW

0,00 zł

2) Serwisu SMS 7a):
a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:

miesięcznie

- powiadomienie o zmianie salda na rachunku

2,00 zł

- powiadomienie o realizacji i odmowie realizacji przelewu
b) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:

1,00 zł

- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału WWW
2.

Opłata za przekazywanie haseł SMS

3.

Opłata za użytkowanie tokena:

miesięcznie

1) wydanie pierwszego tokena (w tym wznowienie 7)):

jednorazowo

bez opłat

2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie 7)):

jednorazowo

bez opłat

za każdy token

bez opłat

3) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta
4.

5.

Opłata za wykonanie na wniosek Klienta:

za każdy token:

1) zablokowanie / odblokowanie kanału dostępu lub odblokowanie indywidualnego hasła do kanału www:

każdorazowo

bez opłat

2) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwa użytkownika):

każdorazowo

bez opłat

3) zmiana pakietu usługi (aktywacja / dezaktywacja kanału dostępu)

każdorazowo

bez opłat

od każdej przesyłki

bez opłat

Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta:
1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru
2) za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju

bez opłat

* Podstawowy Rachunek Płatniczy obowiązuje od 08.08.2018 r.
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.

7a)

0,00 zł

za każdy token:

Zwolnienie z opłaty w okresie pierwszych 3 miesięcy od zmiany środka identyfikacji elektronicznej z tokena na SMS.
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Rozdział 5. Karty płatnicze
Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym podstawowego rachunku płatniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową)
Podstawowy Rachunek Płatniczy*
(PRP)

Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty
Visa
Visa "młodzieżowa"

mobilna Visa

MasterCard do "Konta za złotówkę"

MasterCard zbliżeniowa / Visa
zbliżeniowa

1.

Obsługa karty płatniczej

0,00 zł

0,00 zł

2.

Wydanie karty płatniczej, wznowienie karty płatniczej

za każdą kartę

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

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

nie dotyczy

20,00 zł

4.

Wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej

za każdą kartę

20,00 zł

20,00 zł

nie dotyczy

20,00 zł

20,00 zł

5.

Zastrzeżenie karty

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdą zmianę

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

bez opłat

3,00 zł

3,00 zł

pięć rozliczonych wypłat w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każda kolejna
3,00 zł

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

6.

miesięcznie

MasterCard
(w tym młodzieżowa)

0 zł przy rozliczeniu 3 operacji bezgotówkowych w poprezdnim miesiącu kalendarzowym lub przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w poprzednim
miesiącu na łącznąkwotę min. 300 zł, w przeciwnym wypadku 3 zł10a)

0,00 zł

Opłata za wypłatę gotówki:

7.

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)9)

8)

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji
3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)9)
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 9a)
8.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

9.

Wydanie nowego numeru PIN

10.

Zmiana PIN w bankomatach:

1) banków SGB

3,00 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

3% min. 4,50 zł

bez opłat

3% min.10,00 zł

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

bez opłat

bez opłat

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

bez opłat

bez opłat

za każdy numer PIN

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

bez opłat

za każdą zmianę

3,00 zł

3,00 zł

nie dotyczy

3,00 zł

3,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

nie dotyczy

7,00 zł

7,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat
1,50 zł

naliczana od wypłacanej kwoty
za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

2) innych, niż wskazane w pkt 110)
11.

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) banków SGB

za każde sprawdzenie

2) innych, niż wskazane w pkt 110)
12.

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta

13.

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

14.

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

15.

Transakcje bezgotówkowe

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

miesięcznie

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

za każde zestawienie

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

2,58 zł

za każdą przesyłkę

45,00 zł

45,00 zł

nie dotyczy

45,00 zł

45,00 zł

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

nie dotyczy

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez opłat

3%

3%

bez opłat

bez opłat

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 członkowskiego EOG);
16.

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

* Podstawowy Rachunek Płatniczy obowiązuje od 08.08.2018 r.
8)

Po udostępnieniu usługi przez PBS Świdwin

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.

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.

10e)

3,00 zł

Opłata niepobierana w przypadku rozliczenia w ciągu roku transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 24.000 zł.
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2,58 zł

