Dział II - KLIENCI INDYWIDUALNI
Wysokość opłaty/prowizji
Tytuł opłaty/prowizji

Tryb naliczania
opłaty/prowizji

PAKIET ROR
JUNIOR

PAKIET ROR
AKTYWNY I

PAKIET ROR
STANDARD I

PAKIET "Konto
TAK!"

Podstawowy
rachunek
płatniczy

ROZDZIAŁ I - OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH
A. Prowadzenie rachunku płatniczego
1.

miesięcznie
0,00 zł
0,00 zł/6,00 zł1
opłata w wysokości 6,00 zł pobierana w przypadku braku jednorazowego wpływu w wysokości min. 1.500,00 zł w miesiącu kalendarzowym, za który naliczana jest opłata

Prowadzenie rachunku płatniczego
1

4,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

B. Operacje gotówkowe
1. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku

za każdą wpłatę

0,00 zł

2. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku

za każdą wypłatę

0,00 zł

za każdy przelew

0,00 zł

C. Operacje bezgotówkowe (przelewy, polecenia zapłaty, stałe zlecenia)
1. Przelewy
1.1. Polecenie przelewu wewnętrznego
1.2. Polecenie przelewu
1) złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Zjednoczonym Banku Spółdzielczym

za każdy przelew
0,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy realizowane w systemie Elixir

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy realizowane w systemie Express Elixir - do kwoty 10.000,00 zł;
d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy realizowane w systemie SORBNET
2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
a) na rachunki prowadzone w Zjednoczonym Banku Spółdzielczym

1,50 zł/5,00 zł2

1,50 zł/5,00 zł2

5,00 zł
60,00 zł
za każdy przelew
0,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy realizowane w systemie Elixir

0,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy realizowane w systemie Express Elixir - do kwoty 10.000,00 zł;
d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy realizowane w systemie SORBNET
2
opłata w wysokości 5,00 zł pobierana, gdy Posiadacz rachunku posiada usługę Internet Banking

5,00 zł

pięć dyspozycji w
miesiącu
5,00 zł kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
1,50 zł3

0,40 zł

0,40 zł

pięć dyspozycji w
miesiącu
0,50 zł kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
0,40 zł3

5,00 zł
za każdy przelew

40,00 zł

3
Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzglednia się czynności, o których mowa w ust.1.2. pkt.1) lit.b), ust.1.2. pkt.2) lit.b), ust.3.2.pkt.1) lit.b), ust.3.2.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)

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Polecenia zapłaty
złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika
Stałe zlecenia
Przyjęcie i zarejestrowanie stałego zlecenia w placówce Banku
Realizacja stałego zlecenia

jednorazowo
za każde polecenie

5,00 zł
0,00 zł

jednorazowo

5,00 zł
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1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Zjednoczonym Banku Spółdzielczym

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
a) na rachunki prowadzone w Zjednoczonym Banku Spółdzielczym

0,40 zł

0,40 zł

0,00 zł

0,40 zł

0,40 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,40 zł

0,40 zł

1,50 zł

0,00 zł
pięć dyspozycji w
miesiącu
1,50 zł kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
0,40 zł3

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy

3.3. Odwołanie zlecenia stałego
4. Polecenia wypłaty (przelew) za granicę

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
pięć dyspozycji w
miesiącu
0,50 zł kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna
0,40 zł3

5,00 zł
wg stawek SGB-Banku

za każde zlecenie
od każdego zlecenia

D. Usługi dodatkowe
1. Internet Banking (usługa bankowości elektronicznej)
1.1. Udostępnienie usługi
jednorazowo
0,00 zł
Abonament utrzymania usługi Internet Banking
miesięcznie
0,00 zł/2,00 zł4
1.2. 4
opłata w wysokości 2,00 zł pobierana w przypadku nie wykonania przez Posiadacza rachunku min. 4 przelewów internetowych na rachunki prowadzone w innych bankach
1.3. Potwierdzenie dokonania transakcji wcześniej wykonanej za pośrednictwem IB
jednorazowo
1.4. Odblokowanie dostępu do usługi
za każde odblokowanie
2. SMS Banking (powiadamianie SMS)
2.1. Udostępnienie usługi
jednorazowo
2.2. Przesłanie informacji o stanie oraz obrotach na rachunku
za każdą informację

0,00 zł
2,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

0,00 zł/20,00 zł5
0,00 zł

0,00 zł/20,00 zł5

0,00 zł/20,00 zł5

0,00 zł/4,00 zł5

0,00 zł/4,00 zł5

0,00 zł
5,00 zł
0,00 zł
0,30 zł

E. Pozostałe opłaty i prowizje
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sporządzenie wyciągu bankowego (5opłata pobierana od klientów korzystających z usługi IB)
w formie papierowej
poprzez elektroniczne kanały dostępu
Wysyłka wyciągu bankowego (5opłata pobierana od klientów korzystających z usługi IB)
częściej niż jeden raz w miesiącu
raz w miesiącu
Sporządzenie powtórnego wydruku wyciągu (bez załączników)
Sporządzenie wydruku załącznika do wyciągu
Sporządzenie wydruku historii operacji na rachunku
Sporządzenie kserokopii dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku gdy:
posiadacz rachunku określił datę dokonania operacji
posiadacz rachunku nie określił daty dokonania operacji
Zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie dyspozycji wkładem na
wypadek śmierci
Przyjęcie dokonania blokady rachunku na rzecz innego banku/instytucji
Wydanie zaświadczenia dotyczącego rachunku na życzenie posiadacza rachunku (o
posiadanym rachunku płatniczym)
Za inne czynności nie wymienione w taryfie
Sporządzenie i wysłanie informacji o powstałym zadłużeniu na rachunku i wysłanie listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru
Działania Zjednoczonego Banku Spółdzielczego podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji
wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru
rachunku bankowego odbiorcy
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy załącznik
za każdą stronę wydruku

0,00 zł/20,00 zł5

20,00 zł

0,00 zł/4,00 zł5

4,00 zł

4,00 zł
0,00 zł/4,00 zł5
5,00 zł
5,00 zł
2,00 zł

za każdy dokument
za każdy dokument

10,00 zł
20,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

za każdą dyspozycję

30,00 zł

za każde zaświadczenie

30,00 zł

za każdą czynność

negocjowane z klientem

za każdą informację

7,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

za każde zestawienie

bez opłat
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L.p.

Tryb naliczania
opłaty/prowizji

Tytuł opłaty/prowizji

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY Z PROGOWYM OPROCENTOWANIEM
DLA POSIADACZY ROR

RACHUNEK TERMINOWYCH LOKAT
OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

ROZDZIAŁ II - OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

A. Prowadzenie rachunku płatniczego
1.

Prowadzenie rachunku

0,00 zł

miesięcznie

B. Operacje gotówkowe
1. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku

za każdą wpłatę

2. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku

za każdą wypłatę

1

0,00 zł
0,00 zł/0,30% min. 5,00 zł1

0,00 zł

0,00 zł/0,30% min. 5,00 zł1

0,00 zł

jedna operacja w miesiącu kalendarzowym za 0,00 zł niezależnie od tego, czy jest to operacja gotówkowa cz też w formie bezgotówkowej

C. Operacje bezgotówkowe (przelewy, polecenia zapłaty, stałe zlecenia)

1. Przelewy
1.1. Polecenie przelewu wewnętrznego
za każdy przelew
1
jedna operacja w miesiącu kalendarzowym za 0,00 zł niezależnie od tego, czy jest to operacja gotówkowa cz też w formie bezgotówkowej
1.2. Polecenie przelewu
1.2.1. złożonych w formie papierowej:
za każdy przelew

0,00 zł

a) na rachunki prowadzone w Zjednoczonym Banku Spółdzielczym
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy realizowane w systemie Elixir
c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy
realizowane w systemie Express Elixir - do kwoty 10.000,00 zł;
d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy realizowane w systemie SORBNET
2. Polecenia zapłaty
2.1. złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
2.2. realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika
3. Stałe zlecenia
3.1. Przyjęcie i zarejestrowanie stałego zlecenia w placówce Banku
3.2. Realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Zjednoczonym Banku Spółdzielczym
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy
3.3. Odwołanie zlecenia stałego
4. Polecenia wypłaty (przelew) za granicę

nie dotyczy

5,00 zł

nie dotyczy

5,00 zł

nie dotyczy

60,00 zł

jednorazowo
za każde polecenie

nie dotyczy
nie dotyczy

jednorazowo
za każdy przelew

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
wg stawek
SGB-Banku

za każde zlecenie
od każdego zlecenia

nie dotyczy

E. Pozostałe opłaty i prowizje
1. Sporządzenie i wysłanie jeden raz w miesiącu wyciągu bankowego
Zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie dyspozycji wkładem na
2.
wypadek śmierci
3. Przyjęcie dokonania blokady rachunku na rzecz innego banku/instytucji
4. Dokonanie cesji (przelewu praw)
Wydanie zaświadczenia dotyczącego rachunku na życzenie posiadacza rachunku (o
5.
posiadanym rachunku płatniczym)
6. Za inne czynności nie wymienione w taryfie
7. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
10. SMS Banking (powiadamianie SMS)
10.1. Udostępnienie usługi
10.2. Przesłanie informacji o stanie oraz obrotach na rachunku

za każdy wyciąg

nie dotyczy

0,00 zł
20,00 zł

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

nie dotyczy

30,00 zł
nie dotyczy

30,00 zł
30,00 zł

za każde zaświadczenie

negocjowane z klientem

za każdą czynność
za każdą czynność

bez opłat

nie dotyczy

jednorazowo
za każdą informację

0,00 zł
0,30 zł

nie dotyczy
nie dotyczy
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L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

PAKIET ROR
JUNIOR

PAKIET ROR
AKTYWNY I

PAKIET ROR
STANDARD I

PAKIET "Konto
TAK!"

Podstawowy
rachunek
płatniczy

ROZDZIAŁ IIIA - OBSŁUGA PŁATNICZYCH KART DEBETOWYCH
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5,
2.
2.1.

2.2.
2.3.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
6.
7.
8.

9.
9,1.
9.2.
10.
10.1.
10.2.
11.
12.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
14.

Wydanie karty płatniczej:
za każdą kartę
Visa "młodzieżowa", Mastercard "młodzieżowa"
0,00 zł
nie dotyczy
nie dotyczy
Visa, Mastercard
nie dotyczy
0,00 zł
0,00 zł
Visa, Mastercard do "Konta TAK!"
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Mastercard do Podstawowego Rachunku Płatniczego
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
20,00 zł
w miejsce uszkodzonej (duplikat) lub utraconej
za każdą kartę miesięcznie
Obsługa karty debetowej:
Visa, Visa "młodzieżowa", Mastercard, Mastercard "młodzieżowa"
0,00 zł/2,00 zł2
0,00 zł/2,00 zł1
0,00 zł/2,00 zł2
1
opłata 2,00 zł pobierana jest jeżeli rachunek posiadacza nie zostanie obciążony w danym miesiącu kalendarzowym bezgotówkowymi transakcjami kartowymi na łączną kwotę min. 500,00 zł
2
opłata 2,00 zł pobierana jest jeżeli rachunek posiadacza nie zostanie obciążony w danym miesiącu kalendarzowym bezgotówkowymi transakcjami kartowymi na łączną kwotę min. 300,00 zł
Visa, Mastercard do "Konta TAK!"
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
4
opłata 5,00 zł pobierana jest jeżeli posiadacz karty nie dokona minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą w danym miesiącu kalendarzowym
Mastercard do Podstawowego Rachunku Płatniczego
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
0,00 zł
Zastrzeżenie karty
za każdą kartę
5,00 zł
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
za każdą zmianę
Wypłata gotówki:
0,00 zł
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
1,50 zł
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)5
w bankomatach w kraju innych niż wskazane w punkcie 5.1.

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

nie dotyczy

nie dotyczy

0,00 zł/5,00 zł4

nie dotyczy

nie dotyczy

0,00 zł

2,00 zł / 2% min. 5,00 zł3 / 1,00 zł4

3,00% min. 4,50 zł / 2% min. 4,50 zł3 / 3,00% min.4,50 zł4
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 5.2 (przy użyciu terminala POS)5
3,00% min. 4,50 zł / 3% min. 10,00 zł3 / 3,00% min.10,00 zł4
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)6
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na
naliczana od wypłacanej
2,00 zł / 2% min. 5,00 zł3 / 1,00 zł4
terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
kwoty
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
za każdą wypłatę
0,60 zł / bez opłat3 / 0,00 zł4
6,00 zł
Wydanie nowego numeru PIN (zamówionego dodatkowo)
za każdy numer PIN
3
opłaty dotyczą kart Visa Electron payWave i Visa Electron payWave "młodzieżowa"
4
opłata dotyczy kart Visa i Mastercard do "Konta TAK!"
5
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat z POS
6
Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
4,50 zł / 3,50 zł3
za każdą zmianę
7,00 zł
innych niż wskazane w punkcie 9.1.
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
banków SGB
0,00 zł / 1,00 zł4
za każde sprawdzenie
innych niż wskazane w punkcie 10.1.
1,00 zł / 1,50 zł4
3,50 zł
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
miesięcznie
50,00 zł
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
za każdą przesyłkę
Transakcja bezgotówkowa
dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych ( na terytorium
innego państwa człnkowskiego EOG)
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

15. Ubezpieczenie posiadacza/użytkowniak karty płatniczej
15.1.
a)
b)

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

nie dotyczy
nie dotyczy
0,00 zł
nie dotyczy

za każdą transakcję

0,00 zł
bez opłat
bez opłat
pięć rozliczonych wypłat w
miesiącu kalendarzowym
bez opłat, każda kolejna
2,00 zł

bez opłat
nie dotyczy
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

3,50 zł
7,00 zł
1,00zł
1,50 zł

bez prowizji
nie dotyczy

bez prowizji

bez prowizji
naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej):
Wariant Classic (do kwoty 1.500,00 zł)
miesięcznie
Wariant Gold (do kwoty 3.000,00 zł)
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karta Visa - 3%
karta Mastercard - bez opłat

1,45 zł
2,55 zł

bez opłat
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15.2.
a)
b)
15.3.
a)
b)

Pakiet Bezpieczny Podróżnik
Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000,00 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do
kwoty 10.000,00 zł)
Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000,00 EUR, następstwa nieszczęśliwego wypadku do
kwoty 30.000,00 zł)
Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik
Wariant Classic
Wariant Gold

1,05 zł
miesięcznie
2,95 zł
2,05 zł

miesięcznie

4,75 zł

UWAGA: warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"

L.p.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Visa

Mastercard

Mastercard Gold z funkcją zbliżeniową

ROZDZIAŁ IIIB - KARTY KREDYTOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
8.
9.
10.

Wydanie karty płatniczej: głównej lub dołączonej
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
Obsługa karty kredytowej (pobierana od drugiego roku użytkowania karty)
Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty
Wypłata gotówki
w bankomatach banków SGB, BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)5
w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w punkcie 8.1.
w kasach innych banków niż wskazane w punkcie 8.2. (przy użyciu terminala POS)5
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)6
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomacie
Zmiana limitu kredytowego
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

11.

Minimalna kwota do zapłaty

12.

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

13.

Wystawienie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu karty kredytowej
Opłata za upomnienie lub wezwanie do zapłaty (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) 14.
dla umów zawartych po 11 marca 2016 r. opłaty nie pobiera się
15. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
15.1. ponowne przesłanie zestawienia

L.p.

Wyszczególnienie czynności

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę rocznie
za każdą kartę
za każdą kartę

55,00 zł
42,00 zł
55,00 zł

55,00 zł
0,00 zł

za każdą wypłatę naliczana
od wypłacanej kwoty,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę
za każdą zmianę
za każde zestawienie
naliczana zgodnie z
regulaminem
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każde zaświadczenie
za każde
upomnienie/wezwanie

150,00 zł

55,00 zł

3,00% min 6,00 zł

8,00 zł
4,50 zł
30,00 zł
5,00 zł
5% min. 50,00 zł
3% kwoty transakcji

nie dotyczy

nie dotyczy
50,00 zł
7,00 zł

za każde zestawienie

bez opłat
3,50 zł

Tryb pobierania opłaty

Płatności mobilne BLIK

jednorazowo
miesięcznie

0,00 zł
0,00 zł

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,00 zł

ROZDZIAŁ IIIC - Instrument płatniczy BLIK
1.
2.
3.

Aktywacja BLIK
Użytkowanie BLIK
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
3) w bankomatach za granicą

4.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

5.

Krajowa transakcja płatnicza

6.

Zmiana limitu transakcyjnego

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdą transakcję,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każda zmianę limitu
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0,00 zł
nie dotyczy
0,00 zł

bez opłat
bez opłat

Dział V - Kredyty dla klientów indywidualnych i dla klientów instytucjonalnych
ROZDZIAŁ I - Kredyty dla Klientów Indywidualnych
Lp.

1

Rodzaj czynności / usługi

Stawka w zł

Prowizja przygotowawcza:
a) liczona od kwoty przyznanego limitu kredytu w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym lub od kwoty zwiększającej limit kredytu w
rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym
b) odnowienie limitu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w każdym roku jego funkcjonowania

3,00% kwoty limitu kredytu lub jego zwiększenia,
nie mniej niż 60,00

c) przedłużenie kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w każdym roku jego funkcjonowania
UWAGA: Prowizja pobierana jest w dniu podpisania umowy kredytowej/aneksu do umowy kredytowej chyba, że warunki umowy/aneksu
stanowią inaczej.
Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu gotówkowego lub od kwoty zwiększającej kredyt w przypadku zmiany wysokości
kredytu gotówkowego oraz od pozostałych kredytów:
2

4% kwoty kredytu lub jego zwiększenia,
nie mniej niż 60,00
5% kwoty kredytu lub jego zwiększenia,
nie mniej niż 60,00

a) do 3 lat
b) powyżej 3 lat
UWAGA: Prowizja pobierana jest w dniu podpisania umowy kredytowej/aneksu do umowy kredytowej chyba, że warunki umowy/aneksu
stanowią inaczej.

3

Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu konsumenckiego okazjonalnego

7% kwoty kredytu lub jego zwiększenia
1

Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu konsumenckiego okazjonalnego (kredyt dla rolnika)
a) dla klienta posiadającego rachunek bieżący "AGRO-BIZNES":
4

do 3 lat

3,0% kwoty kredytu lub jego zwiększenia nie mniej niż 80 zł

powyżej 3 lat

3,5% kwoty kredytu lub jego zwiększenia nie mniej niż 80 zł

b) dla klienta posiadającego rachunek płatniczy
do 3 lat

3,5% kwoty kredytu lub jego zwiększenia nie mniej niż 80 zł

powyżej 3 lat
Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu mieszkaniowego, lub od kwoty zwiększającej kredyt w przypadku zmiany

4,0% kwoty kredytu lub jego zwiększenia nie mniej niż 80 zł

1

5

wysokości kredytu mieszkaniowego

od 1,7% do 3,5% kwoty kredytu lub jego zwiększenia,
nie mniej niż 500,00

UWAGA: Prowizja pobierana jest w dniu podpisania umowy kredytowej/aneksu do umowy kredytowej chyba, że warunki umowy/aneksu
stanowią inaczej.

6

Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanej pożyczki hipotecznej lub od kwoty zwiększającej pożyczkę w przypadku zmiany wysokości
pożyczki hipotecznej1

od 2,5% do 3,5% kwoty kredytu lub jego zwiększenia,
nie mniej niż 500,00

UWAGA: Prowizja pobierana jest w dniu podpisania umowy kredytowej/aneksu do umowy kredytowej chyba, że warunki umowy/aneksu
stanowią inaczej.
7

Prowizja za prolongatę terminu spłaty całości, części kredytu mieszkaniowego lub pożyczki hipotecznej

8

Prowizja za prolongatę terminu spłaty całości, części pozostałych kredytów

9

Prowizja za zmianę na wniosek kredytobiorcy zabezpieczenia kredytówi pożyczek hipotecznych, w tym za zgodę na bezciężarowe
odłączenie lokalu/działki lub jej części, stanowiącej przedmiot hipoteki, przesunięcia terminów wypłaty transz i innych warunków umowy

2% prolongowanej kwoty kredytu lub pożyczki,
nie mniej niż 200,00
2% prolongowanej kwoty kredytu,
nie mniej niż 100,00
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1% kwoty kredytu pozostającej do spłaty nie mniej niż 500,00

Dział V - Kredyty dla klientów indywidualnych i dla klientów instytucjonalnych
10
11

Opłata za bezciężarowe odłączenie działki lub jej części stanowiącej przedmiot hipoteki w związku z przejęciem na cele publiczne
Opłata za zmianę na wniosek kredytobiorcy harmonogramu spłaty kredytu hipotecznego / pożyczki hipotecznej (aneks do umowy - zmiana
1

dnia spłaty raty kredytu)
Prowizja za zmianę na wniosek kredytobiorcy terminu:

od 500,00 do 1.000,00
200,00

a) dostarczenia pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia zawiadomienia o zakończeniu robót
12

0,1% kwoty kredytu pozostającej do spłaty, nie mniej niż 200,00

b) zakończenia inwestycji
c) rozliczenia kredytu
d) dostarczenia odpisu z księgi wieczystej

13

Opłata za uzyskanie przez Bank odpisu z księgi wieczystej (opłata może zostać pobrana w przypadku niedostarczenia odpisu z księgi
wieczystej przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę we wskazanym w umowie kredytu/pożyczki terminie)

14

Opłata za złożenie przez Bank w imieniu Klienta opłaconego przez niego wniosku o wpis hipoteki (usługa złożenia wniosku o wpis hipoteki
w zastępstwie właściciela nieruchomości, realizowana na życzenie Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy)

15

Opłata za wystąpienie przez Bank, jako wierzyciela, z wnioskiem o wpis hipoteki (należna Bankowi opłata za daną czynność zostanie
pobrana od Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy w przypadku nieustanowienia przez Kredytobiorcę / Pożyczkobiorcę hipoteki w terminie
przewidzianym w umowie kredytu / pożyczki i dolicza się do niej równowartość wydatkowanej przez Bank opłaty sądowej)

16

Opłata za sporządzenie i wydanie historii operacji na rachunku kredytowym

17

Prowizja za restrukturyzację kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy (za restrukturyzację w rozumieniu niniejszego
punktu nie uważa się prolongaty terminu spłaty całości lub części kredytu lub pożyczki, o której mowa w pkt nr 6 i 7 bieżącego Rozdziału
Taryfy)

18
19

równowartość wydatkowanej przez Bank opłaty sądowej za wydanie
odpisu z księgi wieczystej oraz kosztów przesyłki pocztowej listem
poleconym
200,00

200,00 + równowartość opłaty sądowej

60,00 (w tym VAT 23%) za każdy rok

Prowizja za wydanie promesy: kredytowej, poręczenia, pożyczki - od kwoty przyrzeczonego kredytu, poręczenia, pożyczki
Opłata za wydanie duplikatu umowy kredytowej/aneksu lub innego dokumentu na wniosek Klienta (o ile umowa/aneks/dokument nie został
jeszcze zarchiwizowany)

20

Wydanie na wniosek klienta kopii zarchiwizowanej umowy kredytowej/aneksu lub innego dokumentu

21

Dostarczenie na życzenie Klienta zaświadczeń, opinii, odpisów, umów, dokumentów związanych z wykonaniem czynności bankowej drogą
pocztową (listem poleconym)
Opłata pobierana jest dodatkowo wraz z opłatą za wydruk/wystawienie dokumentów

prowizja indywidualnie negocjowana z Klientem
od 1% do 2% nie mniej niż 200,00
15,00 (w tym VAT 23%)

17,00 (w tym VAT 23%) za każdą stronę dokumentu
8,50
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług
Pocztowych Poczta Polska S.A.)

Wcześniejsza spłata kredytu lub jego części:
Dla umów zawartych do dnia 21.07.2017 r.:
Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, naliczana od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki i płatna w dniu
wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki (dotyczy kredytów mieszkaniowych, pożyczek hipotecznych)*:
22

2% kwoty kredytu lub pożyczki spłacanej przed terminem, nie mniej niż
200,00

a) w ciągu 5 pierwszych kredytowania

0,00

b) w przypadku spłaty kredytu po 5 latach kredytowania
* dotyczy wniosków kredytowych złożonych po 15.09.2012r.
Dla umów zawartych od dnia 22.07.2017 r.:
Rekompensata od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, tj. w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt hipoteczny
23

Opłata za brak terminowego dostarczenia przez Klienta zawiadomienia o zawarciu lub wznowieniu ubezpieczenia nieruchomości wraz z
dokonaną cesją na rzecz Banku)
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wartość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem
całości lub części kredytu w okresie roku od dnia faktycznej spłaty,
maksymalnie 3% spłacanej kwoty kredytu hipotecznego
10,00 za każdy miesiąc opóźnienia
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Opłata za każdorazowe wysłanie upomnienia/monitu/wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia przy zaległości w spłacie
kredytu/pożyczki lub należnych odsetek, lub gdy wpłacona kwota jest niższa od ustalonej w harmonogramie, listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, po 7 dniach od daty powstania zadłużenia – w przypadkach określonych w umowie lub w uzupełniającym jej
zapisy regulaminie

Dla umów zawartych do dnia 21.07.2017 r. 8,50
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług
Pocztowych Poczta Polska S.A.)

24
UWAGA: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy/-ów, za wysłanie upomnienia/monitu/wezwania zarówno do kredytobiorcy/-ów, jak i do
poręczycieli oraz dłużników z tytułu udzielonego zabezpieczenia. Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez
Bank kosztów wysyłki pisma / pism listem poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do dłużnika / dłużników
Opłata za każdorazowe wysłanie upomnienia związanego z niedotrzymaniem pozostałych warunków umowy (w tym w okresie
funkcjonowania kredytu/pożyczki) – w przypadkach określonych w umowie
25

UWAGA: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy-ów, za wysłanie upomnienia zarówno do kredytobiorcy, jak i do poręczycieli oraz dłużników z
tytułu udzielonego zabezpieczenia. Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów wysyłki pisma /
pism listem poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do dłużnika / dłużników
Opłata za czynności związane z dokonaniem oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenia kredytu/pożyczki

26

Dla umów zawartych od dnia 22.07.2017 r. 0,00

8,50
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług
Pocztowych Poczta Polska S.A.)

2

a) lokal mieszkalny, działka

300,00

b) pozostałe
Opłata za inspekcję techniczną na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu/pożyczki lub w innych przypadkach wynikających z umowy

350,00

2

27

28
29
30
1
2
3

a) lokal mieszkalny, działka

250,00

b) pozostałe
Sporządzenie operatu szacunkowego kredytowanej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego na koszt kredytobiorcy /
pożyczkobiorcy, w przypadkach określonych postanowieniami umowy kredytu / pożyczki
Ostateczne wezwanie do zapłaty z propozycją restrukturyzacji oraz rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację zadłużenia, złożonego w trybie
75c Ustawy Prawo Bankowe
Inne czynności lub usługi nie wymienione w taryfie

300,00

dotyczy wniosków złożonych po dniu 21.06.2020 r
Ostateczny dzień spłaty kredytu nie może przekroczyć maksymalnego okresu kredytowania (360 miesięcy)
Dotyczy wniosków złożonych po dniu 03.12.2012 r.
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równowartość wydatków poniesionych przez bank na sporządzenie
operatu
0,00
negocjowane z Klientem, nie mniej niż 100

Dział VI - KLIENCI INDYWIDUALNI
rachunki wycofane z oferty Banku

Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych
TRYB POBIERANIA
OPŁATY

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

PAKIET ROR
JUNIOR

01.07.2014 r.

DATA WYCOFANIA PAKIETU Z OFERTY BANKU
1.

Prowadzenie rachunku płatniczego

2.
3.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
PAKIET ROR PAKIET ROR
AKTYWNY
STANDARD

PAKIET "Konto
za złotówkę"
15.11.2019 r.

za każdy miesiąc

0,00 zł

12,00 zł

6,00 zł

Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce banku

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,00 zł
bez opłat

Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce banku

-

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

4. Operacje bezgotówkowe (przelewy)
1)

Polecenie przelewu wewnętrznego

2)

Polecenie przelewu

za każdy przelew

0,00 zł

2.1) złożone w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Zjednoczonym Banku Spółdzielczym
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy - realizowane w systemie Elixir - do kwoty 299,99
zł
c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy - realizowane w systemie Elixir - od kwoty 300,00
zł
d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy - realizowane w systemie Elixir

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,30 zł

5,00 zł

1,30 zł

nie dotyczy

3,50 zł

5,00 zł

3,50 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

1,50 zł/5,00 zł1

e) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy - realizowane w systemie Express Elixir - do kwoty
10.000,00 zł;
za każdy przelew

5,00 zł

f) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy - realizowane w systemie SORBNET

60,00 zł

2.2) złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
a) na rachunki prowadzone w Zjednoczonym Banku Spółdzielczym

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

0,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy - realizowane w systemie Elixir

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy - realizowane w systemie Express Elixir - do kwoty
10.000,00 zł;

5,00 zł

5,00 zł

nie dotyczy

0,40 zł
5,00 zł

40,00 zł

d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy - realizowane w systemie SORBNET
1

5.

opłata w wysokości 5,00 zł pobierana, gdy Posiadacz rachunku posiada usługę Internet Banking

Polecenie zapłaty
1)
2)

6.

złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika

jednorazowo

bez opłat

bez opłat

bez opłat

5,00 zł

za każde polecenie

bez opłat

bez opłat

bez opłat

0,00 zł

Stałe zlecenia
1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Zjednoczonym Banku Spółdzielczym

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczonym Banku Spółdzielczym
2)

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy
7.

3,00 zł

3,00 zł

0,40 zł

3,00 zł

3,00 zł

0,40 zł
0,00 zł

realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
a) na rachunki prowadzone w Zjednoczonym Banku Spółdzielczym

3)

3,00 zł
3,00 zł

odwołanie dyspozycji

za każde zlecenie

Polecenia wypłaty (przelew) za granicę

od każdego zlecenia
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3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

0,40 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

wg stawek SGB-Banku
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8.

9.

Internet Banking (usługa bankowości elektronicznej)
1)

abonament miesięczny

2)

potwierdzenie dokonania transakcji wcześniej wykonanej za pośrednictwem Internet Bankingu

3)

odblokowanie dostępu do usługi

-

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

-

0,00 zł

0,00 zł

nie dotyczy

0,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

nie dotyczy

5,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

bez opłat /
20,00zł*)
bez opłat

za każde odblokowanie

0,00 zł

SMS Banking (powiadamianie SMS)
1)

Udostępnienie usługi

2)

Przesłanie informacji o stanie oraz obrotach na rachunku

0,00 zł

jednorazowo

0,30 zł

za każdą informację

10. Zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

za każdą dyspozycję

20,00 zł

11. Sporządzenie wyciągu bankowego:
1)

w formie papierowej

za każdy wyciąg

2)

poprzez elektroniczne kanały dostępu

za każdy wyciąg

bez opłat /
20,00zł*)
bez opłat

*) dotyczy jeżeli Posiadacz rachunku posiada usługę Internet Banking
12. Wysyłanie wyciągów:
bez opłat / 3,50zł*)

3,50 zł

bez opłat

0,00 zł/4,00 zł*)

za każdą przesyłkę

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

4,00 zł

za każdy wyciąg

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdy załącznik

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą stronę wydruku

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

a) Posiadacz rachunku określi datę dokonania operacji

za każdy dokument

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

b) Posiadacz rachunku nie określi daty dokonania operacji

za każdy dokument

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

14. Przyjęcie dokonania blokady rachunku na rzecz innego banku/instytucji
15.
sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

za każdą dyspozycję

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

1)

jeden raz w miesiącu

2)

częściej niż jeden raz w miesiącu

za każdą przesyłkę

*) dotyczy jeżeli Posiadacz rachunku posiada usługę Internet Banking
13. Sporządzenie:
1) powtórnego wydruku wyciągu (bez załączników)
2)

wydruku każdego załącznika do wyciągu

3)

wydruku komputerowego historii operacji na jednym rachunku

4)

kserokopii dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku, gdy:

16. Wydanie zaświadczenia dotyczącego rachunku na życzenie Posiadacza rachunku
17. Sporządzenie informacji o powstałym zadłużeniu na rachunku i wysłanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
18.
19.

bez oplat

za każde zestawienie

Działania Zjednoczonego Banku Spółdzielczego podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu
podania przez Posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
Za inne czynności nie wymienione w taryfie

za każde zaświadczenie

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

za każdą informację

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

za każdą czynność
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Rozdział 2 Obsługa płatniczych kart debetowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

TRYB POBIERANIA OPŁATY

PAKIET ROR JUNIOR

DATA WYCOFANIA PAKIETU Z OFERTY BANKU

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
PAKIET ROR
PAKIET ROR
AKTYWNY
STANDARD
01.07.2014 r.

PAKIET "Konto za
złotówkę"
15.11.2019 r.

1. Wydanie karty płatniczej
1) Wydanie i w znow ienie karty VISA ELECTRON „Młodzieżow a” dla posiadacza rachunku

za każdą kartę

6,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

2) Wydanie i w znow ienie karty MasterCard Debit „Młodzieżow a” dla posiadacza rachunku

za każdą kartę

6,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

3) Wydanie i w znow ienie karty VISA ELECTRON, MAESTRO

za każdą kartę

nie dotyczy

6,00 zł

6,00 zł

nie dotyczy

4) Wydanie i w znow ienie karty MasterCard Debit

za każdą kartę

nie dotyczy

12,00 zł

12,00 zł

nie dotyczy

5) Visa "młodzieżow a", Mastercard "młodzieżow a"

za każdą kartę

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

0,00 zł

6) Visa, Mastercard

za każdą kartę

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

0,00 zł

7) Mastercard do "Konta za złotów kę"

za każdą kartę

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

0,00 zł

8) Wydanie now ej karty w m iejsce uszkodzonej lub utraconej (duplikat):

za każdą kartę
-

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

2. Obsługa karty debetow ej
1) Visa, Visa "m łodzieżow a", Mastercard, Mastercard "m łodzieżow a"
3. Zastrzeżenie karty
4. Zm iana lim itów operacji bezgotów kow ych lub w ypłat gotów ki na w niosek klienta

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

za każdą kartę
-

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł
bez opłat

za każdą zmianę

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

3 % min. 4,50 zł

3 % min. 4,50 zł

3 % min. 4,50 zł

3,00 zł
3 % min. 4,50 zł

3 % min. 4,50 zł

3 % min. 4,50 zł

3 % min. 4,50 zł

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

0,60 zł

0,60 zł

6,00 zł

6,00 zł

5. Wypłata gotów ki:
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1
3) w bankomatach w kraju innych niż w skazane w punkcie 5.1.
4) w kasach innych banków , niż w skazane w pkt 5.2 (przy użyciu terminala POS) 1

za każdą w ypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
naliczana od w ypłacanej kw oty

2

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkow skich EOG)
6. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetow ej do płatności gotów kow ych (na terytorium innego państw a członkow skiego
EOG)
1
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat z POS
2

naliczana od w ypłacanej kw oty

Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
za każdą w ypłatę, pobierana w
0,60 zł
dniu rozliczenia operacji
8. Wydanie now ego num eru PIN (zam ów ionego dodatkow o)
za każdy numer PIN
6,00 zł
9. Zm iana PIN w bankom atach:
7. Wypłata gotów ki w ram ach usługi cash back

1) banków SGB
2) innych niż w skazane w pkt 1

za każdą zmianę

0,00 zł
6,00 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

4,50 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,50 zł

10. Spraw dzenie salda rachunku w bankom atach:
1) banków SGB
2) innych niż w skazane w pkt 1

za każde spraw dzenie

11. Sporządzenie zestaw ienia transakcji płatniczych
12. Ekspresow e przesłanie karty lub num eru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

miesięcznie

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

za każdą przesyłkę

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

13. Transakcja bezgotów kow a
1) dokonyw ana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2) dokonyw ana poza terytorium państw członkow skich EOG
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetow ej do płatności bezgotów kow ych ( na terytorium innego państw a
człnkow skiego EOG)
14.

Opłata za przew alutow anie transakcji dokonanej kartą Visa w w alucie innej niż PLN

za każdą transakcję

bez prow izji

naliczana od kw oty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

3% (dotyczy kart Visa)

15. Ubezpieczenie posiadacza / użytkow nika karty płatniczej:
1) Pakiet Bezpieczna Karta (nieupraw nione użycie karty płatniczej, kradzież gotów ki w ypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie tow arów zakupionych przy użyciu karty płatniczej)
a) Wariant Classic (do kw oty 1.500,00 zł)

miesięcznie

b) Wariant Gold (do kw oty 3.000,00 zł)

1,45 zł

1,45 zł

1,45 zł

1,45 zł

2,55 zł

2,55 zł

2,55 zł

2,55 zł

1,05 zł
2,95 zł

1,05 zł
2,95 zł

1,05 zł
2,95 zł

1,05 zł
2,95 zł

2,05 zł

2,05 zł

2,05 zł

2,05 zł

4,75 zł

4,75 zł

4,75 zł

4,75 zł

2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik
a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kw oty 10.000 EUR, następstw a nieszczęśliw ego w ypadku do kw oty 10.000,00 zł)
b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kw oty 30.000 EUR, następstw a nieszczęśliw ego w ypadku do kw oty 30.000,00 zł)

miesięcznie

3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik
a) Wariant Classic

miesięcznie

b) Wariant Gold
UWAGA: Warunki ubezpieczenia określone są w „Szczegółow ych w arunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik”

Strona 26

Dział VI - KLIENCI INDYWIDUALNI
rachunki wycofane z oferty Banku

Rachunki otwarte do 03.01.2022 r.

L.p.

Tryb naliczania
opłaty/prowizji

Tytuł opłaty/prowizji

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA
KAŻDE ŻĄDANIE "A-VISTA"

ROZDZIAŁ III - OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

A. Prowadzenie rachunku płatniczego
1.
2.

Prowadzenie rachunku
Prowadzenie rachunku dla PKZP/rad rodziców

B. Operacje gotówkowe

1. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku
2. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku

C. Operacje bezgotówkowe (przelewy, polecenia zapłaty, stałe zlecenia)
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.

Przelewy
Polecenie przelewu wewnętrznego
Polecenie przelewu
złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Zjednoczonym Banku Spółdzielczym

miesięcznie
miesięcznie

0,00 zł
6,00 zł

za każdą wpłatę
za każdą wypłatę

0,00 zł
0,00 zł

za każdy przelew

0,00 zł

za każdy przelew
0,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy - realizowane w systemie Elixir do kwoty 299,99 zł

1,30 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy - realizowane w systemie Elixir od kwoty 300,00 zł

3,50 zł

d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy realizowane w systemie Express Elixir - do kwoty
10.000,00 zł;

5,00 zł

d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy - realizowane w systemie SORBNET
1.2.2. złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej-dotyczy PKZP/rad rodziców
a) na rachunki prowadzone w Zjednoczonym Banku Spółdzielczym

60,00 zł

za każdy przelew
0,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy - realizowane w systemie Elixir

0,40 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy - realizowane w systemie Express Elixir - do kwoty
10.000,00 zł;

5,00 zł

d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy - realizowane w systemie SORBNET
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

3.3.

Polecenia zapłaty
złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika
Stałe zlecenia
Przyjęcie i zarejestrowanie stałego zlecenia w placówce Banku
Realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Zjednoczonym Banku Spółdzielczym
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż Zjednoczony Bank Spółdzielczy
Odwołanie zlecenia stałego

40,00 zł
jednorazowo
za każde polecenie

5,00 zł
0,00 zł

jednorazowo
za każdy przelew

5,00 zł
3,50 zł
3,50 zł
5,00 zł

za każde zlecenie

4. Polecenia wypłaty (przelew) za granicę

od każdego zlecenia

wg stawek

SGB-Banku

E. Pozostałe opłaty i prowizje
1. Sporządzenie i wysłanie jeden raz w miesiącu wyciągu bankowego

za każdy wyciąg

nie dotyczy

2. Zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

za każdą dyspozycję

20,00 zł

3. Przyjęcie dokonania blokady rachunku na rzecz innego banku/instytucji
4. Dokonanie cesji (przelewu praw)

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję

30,00 zł
30,00 zł

5. Wydanie zaświadczenia dotyczącego rachunku na życzenie posiadacza rachunku (o posiadanym rachunku płatniczym)
6. Za inne czynności nie wymienione w taryfie
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za każde zaświadczenie

30,00 zł

za każdą czynność

negocjowane z klientem

Rachunki otwarte do 03.01.2022 r.

7.
10.
10.1.
10.2.
11
11.1.
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Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
SMS Banking (powiadamianie SMS)
Udostępnienie usługi
Przesłanie informacji o stanie oraz obrotach na rachunku
Internet Banking (usługa bankowości elektronicznej) - dotyczy PKZP/rad rodziców
Abonament utrzymania usługi Internet Banking

11.2. Odblokowanie dostępu do usługi
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za każdą czynność

bez opłat

jednorazowo
za każdą informację

0,00 zł
0,30 zł

miesięcznie

2,00 zł

za każde odblokowanie

5,00 zł

